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1. Executive Summary 
The purpose of our thesis is to analyse the significance of the implementation of IFRS for small and 

medium-sized businesses (SMEs) in the Danish real property industry. Our thesis includes an analysis 

of the differences between three sets of rules, the Danish Financial Statements Act, IFRS and IFRS for 

SMEs, as regards two selected items: investment property and financial instruments. We will analyse 

these differences by way of three business cases in the real property sector. The selected businesses are 

currently preparing annual reports based on the provisions of the Financial Statements Act for reporting 

class B, medium-sized reporting class C and large reporting class C enterprises, respectively. By way 

of a questionnaire, we will further analyse the position taken by preparers of financial statements on 

IFRS for SMEs. Also, we will draw in the replies offered in the EU hearing. 

 

Our analysis of the three sets of rules showed no significant differences in relation to definition, 

recognition and measurement of investment property, but a difference as to when the various methods 

are applied. For financial instruments, our analysis of the three sets of rules showed no significant 

differences in relation to definition and recognition, but a difference as regards measurement. A 

significant difference is the freedom of choice as to hedge accounting based on IFRS for SMEs. 

Further, more methods exist for purposes of the subsequent measurement IFRS for SMEs compared to 

full IFRS and the Financial Statements Act. For both items, the conclusion is generally that there are 

more disclosure and presentation requirements under IFRS for SMEs and full IFRS compared to the 

provisions of the Financial Statements Act. 

 

The advantages of a transition to IFRS for SMEs are that the sources of funds are broadened, the 

possibility of benchmarking is improved due to better comparability with foreign competitors and a 

greater cross-frontier trade potential. 

 

The conclusion drawn in our thesis is that the significance of the implementation of IFRS for SMEs in 

the real property sector in Denmark will depend on the individual business’ size and the degree of 

international perspective. Hence, the advantages will be more significant for enterprises which are 

operating in foreign markets or which would like to do so, whereas a transition to IFRS for SMEs may 

turn out to be rather a heavy burden for small businesses.  



Kandidatafhandling 2011 Christina Spure  
cand.merc.aud. Regitze Galsgaard 

Side 5 af 137 

2. Indledning 
Regnskabsregulering er en dynamisk størrelse. Som samhandlen over landegrænserne er vokset, er 

behovet for sammenlignelige årsregnskaber steget. Dette skyldes både virksomhedernes ønske om at 

kunne benchmarke sig i forhold til konkurrenterne samt at kunne vurdere nuværende og potentielle 

samarbejdspartnere, men også tilførslen af kapital afhænger af, hvorvidt investorerne kan anvende 

virksomhedens afrapportering til brug for analyse og vurdering af virksomheden. 

 

For mange virksomheder er tilførslen af kapital nødvendig for dens videre udvikling og i forhold til at 

stå stærkere over for konkurrenter og konjunkturerne i samfundet i øvrigt. I ejerledede virksomheder 

vil tilførslen af kapital primært komme fra hovedaktionæren selv i form af egenkapital eller fra 

virksomhedens pengeinstitut som fremmedkapital, men efter finanskrisens hærgen har bankernes 

villighed til at yde større lån til virksomheder ofte været begrænset. Det betyder, at mange små og 

mellemstore virksomheder er nødsaget til at finde alternative finansieringskilder. Søgningen efter 

relevante investorer kan være svær, blandt andet fordi den typisk for danske virksomheder er begrænset 

til Danmark, hvor investorerne har et kendskab til den regnskabsregulering, virksomhedens årsrapport 

er aflagt efter. 

 

I virksomhedernes søgen efter alternative finansieringskilder er udlandet en oplagt mulighed at finde 

nye långivere eller investorer i. Den øgede efterspørgsel efter udenlandske finansieringskilder 

medfører, at der opstår et behov for at kunne sammenligne virksomhedernes finansielle stilling på 

tværs af landegrænserne. 

 

På nuværende tidspunkt er der indført et sæt af internationale regnskabsstandarder (IFRS), som skal 

afdække det behov, der er for regnskabsregulering, således at sammenligning af virksomhedernes 

finansielle stillinger på tværs af landegrænserne er mulig. Ulempen ved IFRS er, at standarderne er 

meget omfattende, og for små og mellemstore virksomheder vil det være alt for omkostningstungt at 

aflægge årsrapport efter IFRS. Der er på nuværende tidspunkt således ikke er et internationalt regelsæt, 

som små og mellemstore virksomheder i Danmark kan anvende ved udarbejdelsen af årsrapporten. Små 

og mellemstore virksomheder har dermed en større udfordring i form af at kunne opfylde udenlandske 

interessenters behov for finansiel information om virksomheden. 

 



Kandidatafhandling 2011 Christina Spure  
cand.merc.aud. Regitze Galsgaard 

Side 6 af 137 

Denne udfordring forsøges nu imødegået ved implementeringen af IFRS for SMV, som er en 

international regnskabsstandard tilpasset små og mellemstore virksomheder. 

 

Virksomheder, hvis hovedformål er drift og handel med investeringsejendomme har et stort behov for 

tilførsel af kapital, som er en nødvendighed for, at virksomhederne kan styrke deres ejendomsportefølje 

og stå stærkere i forhold til konkurrenterne. Derudover er nogle af virksomhederne inden for denne 

branche begyndt at ekspandere til udlandet, hvilket gør IFRS for SMV endnu mere relevant. 

 

2.1. Problemformulering 

Små og mellemstore virksomheder i Danmark aflægger i dag deres årsrapporter efter 

årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasserne B og C. Om end disse bestemmelser er 

udformet med afsæt i en begrebsramme, der bygger på internationale organisationers ditto, er 

reguleringen på mange områder forskellig fra reguleringen i andre lande, herunder lande inden for EU. 

 

Denne problemstilling leder os frem til følgende problemformulering: 

 

Hvilken betydning vil indførelsen af IFRS for SMV i Danmark have for virksomheder, hvis hovedformål 

er drift og handel med investeringsejendomme? 

 

2.2. Afgrænsning 

Opgavebesvarelsen vil blive foretaget ud fra regnskabsaflæggers synsvinkel, nærmere bestemt til 

virksomheder inden for ejendomsbranchen. Der vil således være fokus på regnskabsaflæggers fordele 

og ulemper ved en implementering af IFRS for SMV, såfremt standarden indføres i Danmark. De 

primære interessenters krav til regnskabsaflæggelsen vil blive sammenstillet med disse fordele og 

ulemper. 

 

Endvidere vil opgavebesvarelsen blive afgrænset til kun at omfatte danske virksomheder. 

Virksomheder, der er udenlandsk ejet (helt eller delvist) vil ikke blive inddraget i besvarelsen, dog vil 
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tendenser fra udlandet overordnet blive inddraget i vurderingen af, hvilke fordele der kan være ved 

indførelsen af IFRS for SMV i Danmark. 

 

IFRS for SMV er et såkaldt ”stand-alone”-dokument, der anvendes som regnskabsstandard i sin helhed. 

Standarden indeholder retningslinjer for den regnskabsmæssige behandling af samtlige områder inden 

for regnskabsaflæggelsen. Analysen vil blive foretaget med udgangspunkt i følgende områder i 

standarderne: 

 

• Investeringsejendomme 

• Finansielle instrumenter 

 

Disse to områder er valgt ud fra en formodning om, at ændringer i regnskabsreguleringen herfor vil 

have en væsentligt indflydelse på regnskabsaflæggelsen hos de virksomheder, der opererer inden for 

ejendomsbranchen. Øvrige regnskabsmæssige problemstillinger vil således ikke blive berørt i 

opgavebesvarelsen, medmindre disse har en forbindelse til de ovenfor anførte områder. 

 

Til belysning af de udvalgte problemstillinger er det valgt at tage udgangspunkt i tre virksomheder, der 

i dag aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven. Der ønskes en analyse af hvilken betydning, en 

overgang til IFRS for SMV vil have for virksomhedernes regnskabsaflæggelse. Følgende virksomheder 

er udvalgt: 

 

- A. Fonnesbech A/S – aflægger efter regnskabsklasse B 

- Nordic Property Assets A/S – aflægger efter regnskabsklasse mellemstore C 

- Rolf Barfoed A/S – aflægger efter regnskabsklasse store C 

 

Alle tre casevirksomheder har investering i fast ejendom som hovedaktivitet og beskæftiger sig 

endvidere med finansielle instrumenter. 

 

A. Fonnesbech er valgt som casevirksomhed, som følge af at virksomheden aflægger årsrapport efter 

regnskabsklasse B, og dermed skal følge de mest lempelige regler inden for årsregnskabslovens 

bestemmelser for små og mellemstore virksomheder. 
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Nordic Property Assets A/S er oplagt at anvende i vores analyse, da netop tilførsel af kapital har været 

et omdiskuteret emne for virksomheden i 2009.1 Herunder er det relevant, at diskutere hvilke øvrige 

muligheder Nordic Property Assets A/S ville have haft i forbindelse med ny tilførsel af kapital, såfremt 

de havde anvendt IFRS for SMV. 

 

For Nordic Property Assets A/S og Rolf Barfoed A/S er der tale om koncernregnskaber, hvor 

moderselskabets datterselskaber er indregnet. Idet indregningen i koncernregnskabet sker linje for linje, 

vil de principper, der er anvendt i datterselskaberne dog være identiske med moderselskabet, hvorfor 

det for eksemplets skyld er valgt at se disse selskaber under ét, og der er derfor taget udgangspunkt i 

koncernregnskaberne. 

 

Informationsindsamlingen er afgrænset således, at kun oplysninger og materiale frem til d. 31. 

december 2010 er inddraget i opgavebesvarelsen. 

                                                   
1 Nordic Property Assets A/S, årsrapport 2009, s. 5 
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3. Metode 
Til nedbrydning og uddybning af problemformuleringen i henhold til afsnit 2.1 er følgende 

delspørgsmål opstillet: 

 

1. Hvilke bevæggrunde har der været til udarbejdelsen af IFRS for SMV? 

2. Hvilke danske virksomheder kan anvende IFRS for SMV? 

3. Hvilke forskelle er der mellem årsregnskabsloven, IFRS samt IFRS for SMV? 

4. Hvilke fordele kan virksomhederne i ejendomsbranchen have ved implementering af IFRS 

for SMV, og hvilke overvejelser bør disse virksomheder gøre sig ved en eventuel overgang 

fra årsregnskabsloven til IFRS for SMV ud fra et cost-benefit synspunkt? 

 

3.1. Opgavestruktur 

Kandidatafhandlingen indledes i kapitel 4 med en kort gennemgang af den internationale 

regnskabsregulering og den danske regnskabsregulering i kapitel 5. Herefter fokuseres på international 

regnskabsregulering for små og mellemstore virksomheder i kapitel 6.  

 

I kapitlerne 7 og 8 vil regnskabsreguleringen i henhold til årsregnskabsloven, IFRS samt IFRS for 

SMV blive gennemgået for de udvalgte regnskabsområder: investeringsejendomme og finansielle 

instrumenter.  

 

Sammenholdelsen af de tre regelsæt er relevant for at kunne belyse betydningen af en overgang til 

IFRS for SMV, hvilket er indholdet af kapital 9, hvor de udvalgte casevirksomheder inddrages til brug 

for eksemplificering af konsekvenserne. 

 

På baggrund af identifikationen og sammenholdelsen af forskelle på områderne investeringsejendomme 

og finansielle instrumenter mellem de tre regelsæt vil eventuelle fordele ved en overgang til IFRS for 

SMV blive analyseret med udgangspunkt i virksomheder inden for ejendomsbranchen i kapitel 10. Der 

vil både blive gjort brug af konklusionerne fra kapitel 9 samt besvarelserne af de udsendte 

spørgeskemaer og foretagne interviews.  
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Opgavebesvarelsen afsluttes i kapitel 11 med en samlet konklusion samt perspektivering i kapitel 12. 

 

Afhandlingens opbygning kan grafisk præsenteres således: 

 

 
 

Figur 1: Opgavens struktur 

 

Kapitel 2 + 3
Indledning og metode

Kapitel 4
Udvikling af internationale regnskabsstandarder

Kapitel 6
IFRS for SMV

Kapitel 5
Regnskabsregulering i Danmark

Kapitel 9
Konsekvenser ved overgang til 

IFRS for SMV

Kapitel 11 + 12
Konklusion og perspektivering

Kapitel 7
Regnskabsmæssig behandling a f 

investeringsejendomme

Kapitel 8
Regnskabsmæssig behandling af 

finansielle instrumenter

Kapitel 10
Analyse a f  fordele og ulemper ved 

overgang til IFRS for SMV
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3.2. Metodevalg og synsvinkel 

Kandidatafhandlingens problemstilling lægger op til anvendelse af den eksplorative metode2. Metoden 

benyttes ved undersøgelse af forhold, som er mindre kendte eller helt ukendte, og hvor hensigten er at 

frembringe interessante spørgsmål til nærmere behandling. 

 

Kandidatafhandlingen vil blive udfærdiget ud fra regnskabsaflæggers synsvinkel. Dette syn er anlagt 

med afsæt i, at regnskabsreguleringen har til hensigt at guide regnskabsaflæggeren, således at denne 

kan tilfredsstille investors behov bedst muligt. Derudover indeholder regnskabsreguleringen en del 

valgmuligheder, som regnskabsaflæggeren skal tage stilling til, og det er blandt andet disse 

valgmuligheder, der ønskes analyseret i afhandlingen. 

 

3.2.1. Teorivalg 

Det teoretiske fundament for kandidatafhandlingen består af sekundære, kvalitative data i form af 

lærebøger, faglitteratur fra revisionsbranchen, love, artikler fra tidsskrifter samt regnskabsstandarder og 

-vejledninger. Endvidere er omfattende materiale fra IASB’s arbejde med udfærdigelsen af IFRS for 

SMV-standarden, samt tilsvarende materiale fra EU, herunder modtagne besvarelser af udsendte 

spørgeskemaer om IFRS for SMV-standarden, anvendt. 

 

3.2.2. Emperivalg 

De primære data anvendt i forbindelse med kandidatafhandlingen har karakter af både kvalitative og 

kvantitative data. De kvalitative data består af interview, hvor der er anvendt en interviewform, hvor 

den interviewedes besvarelse af de stillede spørgsmål har været verbal, subjektiv og i flere henseender 

ustruktureret. Besvarelsen kan således ikke kategoriseres som kvantitative data. De kvantitative data 

består af modtagne besvarelser på udsendte postspørgeskemaer. Spørgeskemaet består primært af 

lukkede spørgsmål, med mulighed for verbal uddybning fra svareren. Besvarelserne kan således 

inddeles og optælles, hvorfor der er tale om kvantitative data. 

  

                                                   
2 Andersen, Ib: ”Den skinbarlige virkelighed”, s. 21 
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For at afdække forskellige dele af kandidatafhandlingens problemstilling er Kim Tang Lassen, 

Executive Director i Ernst & Young’s faglige afdeling, interviewet, primært med henblik på at belyse 

baggrunden og fremtidsudsigterne for IFRS for SMV-standarden. Endvidere er interviewet anvendt til 

bekræftelse af de teoretiske forskelle mellem de tre regelsæt. 

 

Det skal bemærkes, at det begrænsede antal af interviews betyder, at de indsamlede data ikke har 

repræsentativ gyldighed og således ikke statistisk kan anvendes til at drage endelige konklusioner ud 

fra. Når de foretagne interviews alligevel vurderes anvendelige i relation til opgavebesvarelsen, skyldes 

dette, at der ud over de af forfatterne foretagne interviews, ligeledes er anvendt indirekte interviews i 

form af besvarelser af de af EU fremsendte spørgeskemaer vedrørende IFRS for SMV, som er 

beskrevet i afsnittet sekundære data. 

 

Postspørgeskemaerne er som nævnt udformet med lukkede spørgsmål, enkelte med ikke-udtømmende 

svarmuligheder, hvor respondenten har mulighed for at angive yderligere besvarelser. Andre spørgsmål 

giver mulighed for at respondenten kan uddybe og begrunde sit svar. Det udsendte spørgeskema 

inklusiv følgeskrivelse fremgår i bilag 1. 

 

Udvælgelsen af respondenterne til spørgeskemaundersøgelsen er foretaget ved hjælp af KOB WEB 

Direct3. Der er filtreret på virksomheder med ”udlejning af og virksomhed i forbindelse med egen eller 

leaset fast ejendom” (branchekode 682000) eller ”køb og salg af egen fast ejendom” (branchekode 

681000) som hovedaktivitet. Samtlige data er eksporteret til Excel, hvorefter der er foretaget en 

sortering af virksomhederne. Følgende kriterier er lagt til grund for udvælgelsen af de 100 

respondenter: 

 

- Selskabsformen er enten aktieselskab eller anpartsselskab 

- Børsnoterede og statslige ejede selskaber er valgt fra, som følge af, at de tvunget til at aflægge 

årsrapport efter fuld IFRS 

- Selskabernes balancesum ligger i top 100 i de respektive brancher 

 

                                                   
3 https://www2.web-direct.dk/dk.asp 

https://www2.web-direct.dk/dk.asp
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Det har ikke været muligt at sortere de udvalgte virksomheder i regnskabsklasser, da oplysninger om 

nettoomsætningen ikke kræves for virksomheder, der aflægger efter bestemmelserne for 

regnskabsklasse B og mellemstore C. Der er i stedet taget udgangspunkt i selskaber med den største 

balancesum, idet disse virksomheder vil have en ejendomsportefølje af en vis størrelse og et 

dertilhørende større behov for finansiering. Derudover forventes det, at jo større en virksomhed er, 

desto flere ressourcer anvendes der ved regnskabsaflæggelsen – blandt andet som følge af øgede krav 

til oplysninger, hvad enten disse stilles i henhold til lovgivningen, eller fra virksomhedens 

interessenter. 

 

Til brug for udarbejdelse og fremsendelse af spørgeskemaerne er internettjenesten Relationwise4 

anvendt. Hjemmesiden er ligeledes anvendt som analyseværktøj i forbindelse med bearbejdningen af 

respondenternes svar. 

 

3.3. Kildekritik 

At opgavebesvarelsen i høj grad bygger på kvalitative data betyder, at oplysningerne vil være præget af 

subjektivitet. Både det foretagne interview og de modtagne besvarelser af udsendte spørgeskemaer vil 

naturligt indeholde den pågældende afsenders holdninger til emnet, som ofte vil være branchebestemt. 

 

I forbindelse med udformningen af det foretagne interview er der forsøgt at stille så åbne spørgsmål 

som muligt, således at den interviewede har mulighed for at yde et større bidrag til diskussionen af 

opgavens problemstilling. Der vil dog altid være risiko for, at interaktionen mellem interviewer og den 

interviewede vil påvirke udsagnene i en bestemt retning. 

 

Det forventes, at de indhentede sekundære data kan anses for pålidelige og valide, om end artikler 

hentet fra regnskabs- og revisionsrelaterede tidsskrifter kan have en anden indgangsvinkel til 

regnskabsreguleringen end virksomhederne i al almindelighed.  

                                                   
4 http://www.relationwise.dk/ 

http://www.relationwise.dk/
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4. Udvikling af internationale regnskabsstandarder 
Den finansielle rapportering er i større eller mindre udstrækning reguleret i alle lande. Reguleringen 

skal sikre, at virksomhedernes udarbejdelse af årsrapporter lever op til kvalitetskravene, herunder 

generalklausulen ”a True and Fair View” (på dansk ”det retvisende billede” - omtales i afsnit 5.1). 

Nogle lande regulerer hovedsageligt via lovgivning, mens andre lande lægger hovedvægten på 

regnskabsstandarder, der er udstedt af private, nationale eller internationale organisationer.5 

 

En af disse organisationer er International Accounting Standards Board6, hvis standarder har vundet 

indpas i en stor del af verden. IASB har siden 2001 udarbejdet og udgivet regnskabsstandarder, og som 

led i udarbejdelsen af nye standarder gennemfører IASB en international høringsproces, hvor 

virksomheder, revisorer, aktieanalytikere, aktiemarkeder, lovgivende myndigheder med flere verden 

over bliver inddraget.7 

 

Ud over IASB skal nævnes Financial Accounting Standards Board8, der er en amerikansk 

standardudstedende organisation. FASB udviklede i perioden fra 1978 til 1985 den begrebsramme, som 

anvendes ved udarbejdelse af de tekniske regelsæt på konkrete regnskabsmæssige områder. 

Begrebsrammen er adopteret af IASB i 1989 og senere i Danmark i forbindelse med 

Årsregnskabsloven af 2001.9 For videre behandling af dansk lovgivning, se kapitel 5. IASB og FASB 

samarbejder i skrivende stund på det såkaldte konvergensprojekt, der har til formål at udvikle 

kompatible standarder efter en fælles begrebsramme. Disse standarder tilsigtes at være principbaserede, 

hvilket er kendetegnet for de fleste standarder udsendt af IASB. FASB har derimod primært udgivet 

regelbaserede standarder, der kan være ganske omfattende med en lang række regler og undtagelser.10 

 

                                                   
5 Elling, Jens O.: ”Finansiel Rapportering – teori og regulering”, s. 47 
6 I det følgende benævnt IASB 
7 Elling, Jens O.: ”Finansiel Rapportering – teori og regulering”, s. 75 
8 I det følgende benævnt FASB 
9 Elling, Jens O.: ”Finansiel Rapportering – teori og regulering”, s. 76 
10 Elling, Jens O.: ”Finansiel Rapportering – teori og regulering”, s. 77 
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4.1. IFRS 

International Financial Reporting Standards, i daglig omtale blot IFRS11, er betegnelsen for de 

standarder, der udsendes af IASB. De ældste af standarderne er stadig benævnt International 

Accounting Standards12, men som opdateringerne af IAS’erne skrider frem, vil benævnelserne skifte til 

IFRS. IFRS består af 38 standarder, der i alt udgør 3.000 sider13 inkl. fortolkningsbidrag. 

 

EU vedtog i 2005, at alle børsnoterede virksomheder i EU skal aflægge deres årsrapport efter IFRS. 

Målsætningen er at opnå en større sammenlignelighed for de regnskaber, der aflægges af børsnoterede 

virksomheder inden for EU. 

 

4.2. International regnskabsregulering for ikke-børsnoterede virksomheder 

Indtil 2007, hvor det første udkast til IFRS for SMV blev udgivet, var den internationale regulering 

begrænset til at omfatte store virksomheder, mens den lokale lovgivning og øvrige regulering i de 

enkelte lande var styrende for regnskabsaflæggelsen for de små og mellemstore virksomheder. 

Forskelle og ligheder mellem IFRS og IFRS for SMV på udvalgte regnskabsmæssige områder vil blive 

belyst nærmere i kapitlerne 7 og 8. 

 

IASB har i 2009 udsendt den endelige udgave af standarden IFRS for små og mellemstore 

virksomheder14. Betegnelsen små og mellemstore virksomheder relaterer sig ikke eksplicit til 

virksomhedens størrelse målt på omsætning, antal ansatte eller lignende, men til den interesse, der er 

knyttet til virksomheden. Standarden er således tiltænkt virksomheder, som ikke er – og heller ikke 

forventes at blive – børsnoteret eller på anden måde har særlig offentlig interesse.15 IFRS for SMV vil 

blive gennemgået nærmere i kapitel 6.  

                                                   
11 I afhandlingen vil IFRS eller fuld IFRS blive anvendt som betegnelse herfor 
12 Forkortet IAS – det det følgende vil IFRS blive anvendt som fællesbetegnelse for både IAS’er og IFRS’er 
13 12_Overview_of_IFRS_for_SMEs_version2010_8_2010.ppt på www.iasb.org, s. 8 
14 I afhandlingen vil IFRS for SMV blive anvendt som betegnelse herfor 
15 PriceWaterhouseCoopers: ”Regnskabshåndbogen 2010”, s. 30 

http://www.iasb.org
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5. Regnskabsregulering i Danmark 
Den danske reguleringsstrategi inden for regnskab og finansiel rapportering kan benævnes modificeret 

markedsløsning. Det betyder, at reguleringen er mere fleksibel og dynamisk, idet der ikke skal 

deciderede lovændringerne til, hvis der er behov for en anderledes regulering, så længe standarderne 

kan udstedes uden at være i strid med lovgivningen. 

 

5.1. Årsregnskabsloven 

Den danske årsregnskabslov har eksisteret siden 1981, men regnskabsreguleringen går tilbage til 1917, 

hvor den første aktieselskabslov blev indført. De seneste årtier har årsregnskabsloven gennemgået en 

forandringsproces. Da årsregnskabsloven blev ajourført i 2001 blev IASB’s begrebsramme samtidigt 

implementeret i lovgivningen. Loven er samtidig en rammelov, der giver de danske virksomheder 

mulighed for at supplere det danske regelsæt med de internationale regnskabsstandarder, så længe dette 

ikke strider mod EU’s 4. regnskabsdirektiv og årsregnskabsloven. Dette betyder, at det er lettere at 

sammenholde dansk regnskabspraksis med international regnskabspraksis. 

 

5.1.1. Begrebsrammens funktion 

Årsregnskabslovens begrebsramme bygger som tidligere nævnt på IASB’s begrebsramme. 

Begrebsrammen er udarbejdet med henblik på at give retningslinjer for, hvordan årsrapporten bør 

udformes, således at den giver størst nytteværdi for brugerne. Begrebsrammen er sammensat af fem 

niveauer, som tager udgangspunkt i brugernes informationsbehov jævnfør bilag 5. 

 

Årsregnskabsloven § 11 indeholder en målsætning om, at årsrapporten skal give et retvisende billede, 

mens årsregnskabsloven § 12 angiver, at årsrapporten skal indeholde relevant information, der kan 

støtte brugerne i deres beslutninger. De to paragraffer udgør tilsammen de to øverste niveauer i 

begrebsrammen. De to øverste niveauer giver det samlede indhold af ”et retvisende billede”16. 

 

                                                   
16 Elling, Jens O.: ”Årsrapporten – teori og regulering”, s. 160 
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Kvalitetskravene, der angives på niveau 2 er opbygget på baggrund af et kvalitetshierarki17 og definerer 

hvilke krav, der stilles til regnskabsinformationerne for at skabe nytteværdi for brugerne18. De primære 

kvaliteter består af relevans og pålidelighed. De grundlæggende forudsætninger fremgår af § 13-16 og 

udgør den nedre del af begrebsrammen. Eksempler på de generelle forudsætninger er klarhed, substans, 

fuldstændighed og væsentlighed. 

 

Mellem det øvre og nedre niveau i begrebsrammen er defineret hvilke krav, der stilles til 

målesystemerne, for at implementeringen af målsætningen kan ske i praksis. Disse målesystemer 

omfatter definition af elementer, indregning og måling samt klassifikation. Opdelingen er at finde i 

årsregnskabsloven under de enkelte regnskabsklasser. 

 

Indregning og måling bliver defineret på niveau 4, og det er på dette niveau, at det bliver afgjort, 

hvorvidt et aktiv skal indregnes i årsregnskabet. IASB følger det princip, at indregning kun er omfattet 

til årsregnskabet, mens årsregnskabsloven har flyttet grænsen til at omfatte hele årsrapporten. Dette 

medfører, at oplysninger, som ikke opfylder kravene til indregning og måling, vil forblive 

insiderinformation jævnfør IASB. Lignende oplysninger vil derimod jævnfør årsregnskabsloven kunne 

blive indregnet i for eksempel ledelsesberetningen, da bemærkningerne til årsregnskabsloven tillader en 

lavere grad af pålidelighed for denne19.  

 

Årsregnskabsloven tillader dermed at indregne oplysninger, som har en lav grad af pålidelighed, men 

høj grad af relevans i ledelsesberetningen, og relevansen er dermed af afgørende betydning for, 

hvorvidt en oplysning skal medtages i årsrapporten eller ej. Således stiller den danske regulering større 

krav til de informationer, der skal oplyses i virksomhedernes rapportering i forhold til de internationale 

regnskabsstandarder. Regnskabsklasse B kan dog undlade at udarbejde ledelsesberetningen. 

 

 

  

                                                   
17 Bilag 6 
18 Elling, Jens O.: ”Årsrapporten – teori og regulering”, s. 169 
19 Kommentar nr. 141 til Årsregnskabsloven § 12 
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5.2. Internationale regnskabsstandarders udbredelse i Danmark 

Som følge af vedtagelsen af IFRS-forordningen blev anvendelsen af IFRS obligatorisk for børsnoterede 

virksomheder i Danmark i 2009.20 Herved blev der taget et stort skridt i retningen af en harmonisering 

inden for reguleringen af regnskabsaflæggelsen, idet udbredelsen af IFRS over hele verden bliver 

stadigt større. 

 

Fordelene ved anvendelse af IFRS er først og fremmest en bedre sammenlignelighed i forhold til 

virksomhedens nære konkurrenter i ind- og udland, således at der kan benchmarkes på resultaterne. 

Dette skulle også gøre tilførslen af kapital lettere, idet forståelsen af regnskabet hos udenlandske 

pengeinstitutter, investorer og samarbejdspartnere vil blive højere, idet aflæggelsen foretages efter 

regelsæt, som er udbredt anerkendt.21 Endelig er en overgang til IFRS en naturlig del af processen mod 

en børsnotering. 

 

Til trods for de mange fordele, som en overgang til IFRS kan indebære, er det også forbundet med store 

omkostninger for virksomheden, idet der stilles andre og skærpede krav til virksomhedens 

rapporterings- og registreringssystemer. I det hele taget er processen meget ressourcekrævende, og det 

vil derfor sjældent komme på tale, at en virksomhed frivilligt overgår til at anvende IFRS, selvom 

virksomheden har et ønske om at kunne benchmarke sig som udenlandske konkurrenter eller har behov 

for kapitaltilførsel.  

                                                   
20 Elling, Jens O.: ”Finansiel Rapportering – teori og regulering”, s. 57 
21 www.bdo.dk/Publikationer/Publikationer/vaerdfatvideomifrs.pdf 

http://www.bdo.dk/Publikationer/Publikationer/vaerdfatvideomifrs.pdf
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6. IFRS for SMV 
Arbejdet med udarbejdelsen af IFRS for SMV-standarden blev for alvor påbegyndt med udgivelsen af 

et såkaldt Discussion paper22 med titlen Preliminary Views on Accounting Standards for Small and 

Medium-sized Entities i juni 2004.23 Siden december 2000, hvor IASB erstattede IASC24, har det dog 

været kendt, at der eksisterer et behov for en særlig version af de internationale regnskabsstandarder for 

mindre virksomheder.25 

 

6.1. Definition af SMV 

Standarden kan anvendes af små og mellemstore virksomheder, men denne betegnelse er ikke en 

entydig størrelse. Betegnelsen kan således afgrænses ved hjælp af såvel kvantitative som kvalitative 

kriterier, og der findes mange forskellige definitioner. De for IFRS for SMV relevante definitioner 

gennemgås i dette afsnit.  

 

6.1.1. IASB 

Som nævnt i afsnit 4.2 relaterer betegnelsen SMV ifølge IASB sig ikke eksplicit til størrelsen af 

virksomheden. Begrebet er udbredt i hele verden, dog defineret forskelligt. SMV defineres i standarden 

som:26 

 

Små og mellemstore virksomheder er virksomheder, der: 

 

a) ikke har særlig offentlig interesse 

b) aflægger  regnskab med et generelt formål til eksterne brugere.  

 

Eksempler på eksterne brugere inkluderer ejere, der ikke er involveret i den daglige ledelse, nuværende 

og potentielle kreditorer og kreditvurderingsbureauer. 

                                                   
22 På dansk bedst oversat til diskussionsoplæg 
23 IASB: “IFRS for SMEs – Basis for Conclusions”, afsnit BC5 s. 6 
24 International Accounting Standards Committee, tidligere betegnelse for IASB 
25 IASB: “IFRS for SMEs – Basis for Conclusions”, afsnit BC1 s. 6 
26 IASB: “IFRS for SMEs”, Section 1.2 og 1.3 
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En virksomhed har særlig offentlig interesse, hvis: 

 

a) dens gæld eller kapitalandele handles på et offentligt marked, eller den er i gang med en 

udstedelse af kapitalandele til handel på et offentligt marked (en hjemlig eller udenlandsk 

aktiebørs eller et over-the-counter marked, inklusiv lokale og regionale markeder), eller 

b) den er i besiddelse af  betroede midler for en bred gruppe af udenforstående som dens 

hovedaktivitet. Dette er typisk tilfældet for banker, kreditforeninger, forsikringsselskaber, 

børsmæglere, fonde og investeringsfonde. 

 

Definitionen indeholder således ingen konkrete beløbsgrænser. Fordelen ved denne meget brede 

definition er, at ingen virksomhed udelukkes på grund af dens størrelse. Omvendt er ulempen, at alle de 

virksomheder, der opfylder definitionen, ikke udgør en homogen gruppe, hvorfor det kan diskuteres, 

hvorvidt standarden kan anvendes på dem alle. 

 

Ved udarbejdelsen af IFRS for SMV-standarden har IASB fokuseret på de typer af transaktioner og 

begivenheder, der typisk forekommer i en virksomhed med 50 ansatte.27 IASB valgte således at tage en 

stor andel af virksomheder, der havde mellem 11 og 50 ansatte, med i undersøgelserne i forbindelse 

med deres Field Test28, der er omtalt i afsnit 6.2.  

 

6.1.2. EU Kommissionen 

I maj 2003 vedtog EU Kommissionen en fælles definition af små og mellemstore virksomheder.29 

Formålet var naturligvis at sikre, at SMV blev defineret ens i alle EU-landene. I modsætning til 

definitionen i IFRS for SMV-standarden, der er udsendt fra IASB, hvor definitionen er kvalitativ, er der 

her tale om en kvantitativ definition målt på antal ansatte, omsætning og balancesum. Definitionen 

findes i en henstilling30, der ikke er bindende for medlemslandene, men den er afgørende, når det skal 

                                                   
27 PriceWaterhouseCoopers: ”Regnskabshåndbogen 2007”, s. 25 
28 IASB: ”IFRS for SMEs – Basis for Conclusions”, afsnit BC20, s. 9 
29 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm 
30 Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 ”K(2003) 1422”, artikel 2 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm
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fastlægges hvilke virksomheder, der er omfattet at EU’s programmer for små og mellemstore 

virksomheder samt særlige politikker som for eksempel konkurrenceregler for SMV’erne.31 

 

Størrelse Antal ansatte Omsætning i DKK eller Balancesum i DKK 

Micro < 10 ≤ 15 millioner ≤ 15 millioner 

Små < 50 ≤ 75 millioner ≤ 75 millioner 

Mellemstore < 250 ≤ 375 millioner ≤ 323 millioner 

Store > 250 > 375 millioner > 323 millioner 
 

Tabel 1: Micro, små, mellemstore og store virksomheder i EU29 

 

Ud fra tabel 1 ses det, at små og mellemstore virksomheder er virksomheder, der har over 10, men 

under 250 ansatte, og har en omsætning på mellem 15 mio. kr. og 375 mio. kr. eller en balancesum på 

mellem 15 mio.kr. og 323 mio.kr.32 Således tager EU Kommissionens definition ikke hensyn til, om 

virksomheden er børsnoteret eller hvor en børsnotering er nært forestående. I henhold til 

Kommissionen repræsenterer SMV’erne 99 % af alle private virksomheder i EU,33 hvilket er i 

overensstemmelse med IASB’s undersøgelser, der viser, at 99 % af alle private virksomheder i verden 

kan anvende IFRS for SMV-standarden.34  

 

6.1.3. Årsregnskabsloven 

Umiddelbart harmonerer EU’s grænser ikke med de danske definitioner i henhold til 

årsregnskabsloven, hvor disse er beskrevet i § 7, stk. 2. 

 

Som det ses i tabel 2, er grænserne sammenfaldende for så vidt angår antallet af medarbejdere. Den 

nedre grænse for omsætningen er også nogenlunde sammenfaldende, men der er 89 mio.kr. i forskel på 

den øvre grænse. For balancesummen er forskellen 39 mio.kr. for den nedre grænse og 180 mio.kr. for 

den øvre grænse. 

                                                   
31 De Europæiske Fællesskaber: ”SMV’erne i første række”, s. 7 
32 Omregnet fra euro med kurs 750 
33 European Commission: “The New SME definition”, s. 5 
34 12_Overview_of_IFRS_for_SMEs_version2010_8_2010.ppt på www.iasb.org, s. 6 

http://www.iasb.org
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Regnskabs-
klasse Størrelse Antal 

ansatte Omsætning i DKK eller Balancesum i DKK 

B Små < 50 ≤ 72 millioner ≤ 36 millioner 

C Mellemstore < 250 ≤ 286 millioner ≤ 143 millioner 

C Store > 250 > 286 millioner > 143 millioner 
 

Tabel 2: Små, mellemstore og store virksomheder i henhold til ÅRL35 

 

Har en dansk virksomhed for eksempel en omsætning på over 286 mio.kr. eller en balancesum på over 

143 mio.kr., kan den defineres som en stor virksomhed (forudsat at en af de to andre grænser også 

overskrides). Dette vil få den effekt, at virksomheden skal aflægges sin årsrapport efter de mere 

omfangsrige bestemmelser i årsregnskabsloven for store klasse C-virksomheder. Hvis IFRS for SMV 

godkendes af EU og implementeres i Danmark, vil det dog formentlig også være muligt for de store 

klasse C-virksomheder at vælge at aflægge efter standarden, idet standardens definition på en SMV 

ikke indeholder beløbsgrænser jævnfør ovenfor. 

 

6.2. Formålet med IFRS for SMV 

IASB's vigtigste målsætninger for at foreslå en IFRS for SMV-standard er:36 

Forenkling og forståelighed Fremstille en forenklet, og let forståelig standard. 

Reduktion af byrder Reducere byrden for regnskabsaflæggere: 

- sammenlignet med SMV’ere, der allerede anvender fuld IFRS 

- i forhold til gældende nationale, almindeligt anerkendte 

regnskabsprincipper (GAAP) for små og mellemstore 

virksomheder, som kan være fuldt nationale 

regnskabsprincipper eller en speciel SMV GAAP. 

                                                   
35 Tabellen inkluderer kun regnskabsklasse B og C, idet regnskabsklasse A ikke er underlagt pligt til at aflægge regnskab, 
ligesom regnskabsklasse D ikke er medtaget, idet statslige aktieselskaber og virksomheder, som har kapitalandele, 
gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, og som har pligt til 
at aflægge årsrapport efter § 3, stk. 1, jf. § 7, stk. 1 uanset størrelse skal følge reglerne for regnskabsklasse D i afsnit V, jf. 
dog § 7 a. 
36 IASB: “IFRS for SMEs - Field tests during the exposure period”, s. 2 
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Rækkevidde 

 

Dække de transaktioner og forhold, som en virksomhed med 50 

ansatte vil blive udsat for, og dermed gøre standarden selvstændig 

for typiske små og mellemstore virksomheder. 

Imødekomme  

brugernes behov 

 

Foretage justeringer til IFRS for at imødekomme brugere af 

regnskaber aflagt af små og mellemstore virksomheder.  

Disse ændringer bør gøre investorerne, långivere, og andre i stand 

til at sammenligne SMV'ernes finansielle resultater, finansielle 

situation og pengestrømme. Som følge heraf forbedres de små og 

mellemstore virksomheders muligheder til at rejse kapital. 

Forenkle implementeringen 

 

Udbyde implementeringsvejledning ved hjælp af et modelregnskab 

og en checkliste til noterne. Derudover give yderligere vejledning 

og undervisningsmaterialer efter behov efter standarden er udstedt. 

 

Det er hensigten, at bestemmelserne i IFRS for SMV skal være mindre krævende end den fulde IFRS. 

De største forskelle mellem fuld IFRS og IFRS for SMV findes i krav til oplysninger, men der er også 

afvigelser i reglerne for indregning og måling på enkelte områder. Eksempler på områder, hvor der 

foreskrives end anden regnskabsmæssig behandling efter IFRS for SMV, er: 

 

- Finansielle instrumenter 

- Goodwill 

- Materielle anlægsaktiver 

- Udviklingsomkostninger 

- Kapitalandele i associerede virksomheder og joint-ventures 

- Beregning af udskudt skat 

- Pensioner 

- Leasede aktiver 

 

Mange landes nationale regnskabslovgivning for ikke-børsnoterede virksomheder tager udgangspunkt i 

de internationale regnskabsstandarder, dog typisk med afvigelser i større eller mindre omfang.37 Et af 

                                                   
37 Jævnfør interview med Kim Tang Lassen, bilag 12 – spørgsmål 1  
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formålene med standardudstedelsen har derfor været at undgå for mange versioner af 

regnskabslovgivning, der er baseret på samme standarder.38 

 

Målet med udsendelsen af IFRS for SMV-standarden var at udbyde et simplificeret og selvstændigt sæt 

af regnskabsprincipper, der er passende for mindre, ikke-børsnoterede virksomheder, og som er baseret 

på fuld IFRS, der er udviklet til at imødekomme behovet hos virksomheder, der handles på offentlige 

kapitalmarkeder.39 Den nye standard skulle således udarbejdes under hensyn til cost-benefit 

overvejelser og samtidig afspejle de behov, som brugerne af regnskaberne for små og mellemstore 

virksomheder har.40 

 

Ifølge IASB er det ikke kun virksomhederne, der har nytte af de internationale regnskabsstandarder. 

Både långivere, opsøgende sælgere, leverandører, kreditvurderingsbureauer, kapitalfonde og øvrige 

investorer nævnes som mulige interessenter, der har fordel af, at virksomhederne anvender samme 

standarder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.41 Dette øger samarbejdspartnernes muligheder for 

at sammenligne virksomhederne, blandt andet på tværs af landegrænser. 

 

IASB anerkender, at brugere af regnskaber aflagt af SMV’er har et andet informationsbehov, der ikke 

kan dækkes fuldt ud ved regnskabsaflæggelse efter fuld IFRS, ligesom der ofte vil være mangel på 

ressourcer og kompetencer i SMV’er til at aflægge regnskab efter fuld IFRS, hvorfor et krav herom vil 

være forbundet med uhensigtsmæssigt høje omkostninger for virksomhederne.  

 

Efter evalueringen af kommentarerne til det i februar 2007 udsendte udkast samt den efterfølgende 

Field Test42 stod det klart, at brugerne ønskede en ”stand-alone”-standard, der ikke inkluderede en 

masse henvisninger til fuld IFRS. I den endelige standard er antallet af henvisninger til fuld IFRS 

således reduceret fra 23 til blot en enkelt (IAS 39). Derudover ønskede brugerne færre valgmuligheder 

inden for de enkelte områder, og i stedet en grundigere vejledning til de valgmuligheder, der er. 

 

                                                   
38 PriceWaterhouseCoopers: ”Regnskabshåndbogen 2008”, s. 23 
39 IASB: ”IFRS for SMEs – Basis for Conclusions”, afsnit BC15, s. 8 
40 IASB: “IFRS for SMEs – Basis for Conclusions”, afsnit BC16, s. 8 
41 IASB: “IFRS for SMEs – Basis for Conclusions”, afsnit BC37, s. 16 
42 I feltundersøgelsen blev et bredt udvalg af SMV’er bedt om at udarbejde en årsrapport ud fra bestemmelserne i udkastet 
til IFRS for SMV-standarden for at vurdere, om de oprindelige målsætninger bliver opfyldt. 
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6.3. Standardens indhold og opbygning 

I modsætning til de internationale regnskabsstandarder for børsnoterede virksomheder, der er opdelt i 

flere dokumenter ud fra et specifikt regnskabsområde, er IFRS for SMV-standarden kun ét, 

selvstændigt dokument. Standarden indeholder 35 sektioner, hvor de fleste modsvarer en – eller i 

enkelte tilfælde flere – af standarderne fra den fulde IFRS. Der tages således udgangspunkt i de enkelte 

IFRS-standarder, men de er modificeret og simplificeret en hel del. 

 

Hvert afsnit indeholder følgende: 

- En beskrivelse af området afdækket af afsnittet 

- En beskrivelse af krav forbundet med anvendelse af det enkelte afsnits bestemmelser 

- Introduktion af afsnittets indhold, herunder definition af begreber 

- Regnskabsbestemmelser, herunder indregning og måling 

- Oplysningskrav 

 

6.4. IFRS for SMV i Danmark 

Idet EU's holdning til IFRS for SMV er, at standarden ikke harmonerer med det 4. og 7. 

regnskabsdirektiv, er det i skrivende stund ikke muligt for små og mellemstore virksomheder inden for 

EU at benytte sig af IFRS for SMV. Dette gælder således også for danske virksomheder, om end en 

ændring af den danske regnskabslovgivning kan bane vejen for tilladelse til at anvende IFRS for SMV-

standarden.43 Små og mellemstore virksomheder i Danmark kan derfor udelukkende aflægge efter de 

gældende danske regler (årsregnskabsloven eller fuld IFRS suppleret med særlige danske lovpligtige 

oplysninger i henhold til årsregnskabsloven). 

 

Målgruppen for IFRS for SMV-standarden ved en eventuel indførelse i Danmark vil være de ikke-

børsnoterede virksomheder jf. IASB’s definition i afsnit 6.1.1 og EU's definition i afsnit 6.1.2. Den 

oprindelige målgruppe, som blandt andet omfattede danske datterselskaber af udenlandske 

børsnoterede selskaber, kan derimod umiddelbart ikke opnå fordele ved at anvende IFRS for SMV som 

et alternativ til fuld IFRS på grund af, at den endelige udgave af standarden indeholder så mange 

                                                   
43 PriceWaterhouseCoopers: ”Regnskabshåndbogen 2010”, s. 30 
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forskelle i forhold til fuld IFRS.44 Disse virksomheder må således stadig aflægge årsrapport efter 

årsregnskabslovens bestemmelser, og moderselskabet må foretage de nødvendige korrektioner hertil i 

forbindelse med udarbejdelsen af koncernregnskabet. 

 

6.5. Delkonklusion 

IFRS for SMV-standarden er udarbejdet på baggrund af et identificeret behov for en mere simplificeret 

regnskabsregulering for små og mellemstore virksomheder end den meget omfangsrige IFRS, som 

inden for EU kun er lovpligtig for børsnoterede virksomheder at anvende ved regnskabsaflæggelse. De 

vigtigste målsætninger for standarden er at fremstille en forenklet og let forståelig standard for de små 

og mellemstore virksomheder, reducere de administrative byrder, gøre regnskaberne mere 

sammenlignelige og forbedre virksomhedernes muligheder for at rejse kapital – i et internationalt 

perspektiv. En større sammenlignelighed vil endvidere forbedre virksomhedernes muligheder for 

benchmarking med udenlandske konkurrenter.  

 

Definitionen af små og mellemstore virksomheder er forskellig, alt afhængig af, hvilket regi, begrebet 

anvendes i. IASB opererer med en meget åben definition, hvor alle ikke-børsnoterede virksomheder 

kan indeholdes, mens EU og Danmark anvender beløbsgrænser for omsætning og balancesum samt 

antal ansatte som rammer for definitionen. 

 

Hvilken effekt en indførelse af IFRS for SMV-standarden i Danmark vil have, bliver belyst i de 

følgende kapitler, hvor reguleringen i henhold til IFRS, IFRS for SMV samt årsregnskabsloven vil 

blive gennemgået for udvalgte regnskabsmæssige områder. Gennemgangen vil lede frem til analysen 

af, hvorvidt danske virksomheder i ejendomsbranchen vil kunne drage fordel af indførelsen af IFRS for 

SMV.  

                                                   
44 Jævnfør interview af Kim Tang Lassen, bilag 12 – spørgsmål 2 
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7. Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme 
Bygninger og grunde, der anskaffes med henblik på at opnå et afkast i form af løbende lejeindtægter 

og/eller kapitalgevinst ved videresalg, kan defineres som investeringsejendomme. En virksomhed, der 

besidder investeringsejendomme som hovedformål eller som biaktivitet, bør grundigt overveje den 

regnskabsmæssige behandling heraf, da de forskellige valgmuligheder inden for regnskabsreguleringen 

har stor betydning for, hvorledes investeringsejendommene præsenteres i virksomhedens årsrapport 

samt værdien af virksomhedens nøgletal. 

 

I det følgende kapitel vil reglerne i henhold til årsregnskabsloven, IFRS samt IFRS for SMV blive 

gennemgået. Med udgangspunkt i denne gennemgang vil der blive udarbejdet en analyse af de 

forskelle, der er mellem de tre regelsæt. Afsnittet skal sammen med kapitel 8 danne grundlag for den 

videre analyse af, hvorvidt danske virksomheder kan have fordel af fremadrettet at anvende IFRS for 

SMV i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. 

 

7.1. Årsregnskabsloven 

Den danske regulering vedrørende behandlingen af investeringsejendomme er at finde i 

årsregnskabsloven §§ 33, 36-38, 40-43, 49, 88 og 90 samt i de tilhørende kommentarer. Derudover er 

der udarbejdet Regnskabsvejledning 16, som omhandler behandlingen af investeringsejendomme, 

herunder værdiregulering og oplysningskrav. 

 

7.1.1. Definition 

I årsregnskabsloven kan en ejendom enten betragtes som et materielt anlægsaktiv eller som et finansielt 

aktiv. Hovedreglen i årsregnskabsloven er, at investeringsejendomme skal behandles efter reglerne om 

materielle anlægsaktiver,45 dog indeholder årsregnskabsloven ingen særskilt definition af, hvad en 

investeringsejendom er. En egentlig definition må derfor findes i Regnskabsvejledning 16, der er 

baseret på IAS 40 (se afsnit 7.2.1). 

 

                                                   
45 PriceWaterhouseCoopers: ”Regnskabshåndbogen 2010”, s. 163 
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I henhold til Regnskabsvejledning 16 er investeringsejendomme investering i grunde, bygninger, en del 

af en bygning eller i både grunde og bygninger med det formål at opnå afkast af den investerede kapital 

i form af løbende driftsafkast og/eller kapitalgevinst ved videresalg.46 

 

Der skelnes mellem fire typer af ejendomme:47 

 

Investeringsejendomme er opkøbt med henblik på udlejning og/eller med ønske om fortjeneste ved 

salg (ejet over en længere periode). Som regel er tidshorisonten længere end 2-3 år.  

 

Domicilejendomme er karakteriseret ved, at de hovedsageligt anvendes til virksomhedens 

administration, produktion eller anden aktivitet. De anvendes hovedsageligt til den forretning, som 

virksomheden driver. 

  

Handelsejendomme er ejendomme, der er opkøbt med henblik på videresalg i løbet af kort tid eller 

renovering/ombygning med efterfølgende salg for øje. Tidshorisonten er typisk 2-3 år.  

 

Ejendomme under opførsel, der fremtidigt kan anvendes som investeringsejendomme. 

Regnskabsvejledning 16 finder først anvendelse, når ejendommen er færdigopført. 

Investeringsejendomme under ombygning, renovering med videre er underlagt Regnskabsvejledning 

16. 

 

Hvorvidt der er tale om en investeringsejendom, afhænger således af formålet med ejendommen. Det er 

vigtigt at være opmærksom på, at det er den enkelte virksomheds formål med ejendommen, der er 

afgørende for, hvilken type af ejendom der er tale om. 

 

7.1.2. Indregning 

Ejendommen skal indregnes som et aktiv jævnfør de almindelige indregningskriterier i 

årsregnskabslovens § 33. Det betyder, at ejendommen skal indregnes, når det er sandsynligt, at 

                                                   
46 Regnskabsvejledning 16 – Investeringsejendomme: Definitioner 
47 Gottliebsen, Morten: ”Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme” 
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fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden og når aktivets værdi kan måles pålideligt. På 

samme vis skal den eventuelt tilhørende forpligtelse indregnes, når det er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil fragå virksomheden og når forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 

7.1.3. Måling 

Første indregning 
Ved første indregning skal målingen af investeringsejendomme og de tilhørende forpligtelser ske til 

kostpris. Dette følger af de almindelige bestemmelser for aktiver i henhold til årsregnskabsloven § 36. 

 

I praksis vil tidspunktet for indregning sædvanligvis være overtagelsesdagen, hvor virksomheden får 

ret til at opkræve husleje, men ligeledes har forpligtet sig til at afholde omkostningerne, forbundet med 

ejendommen. Kostprisen omfatter alle de omkostninger, som er medgået til anskaffelsen af 

ejendommen indtil det tidspunkt, hvor ejendommen er overtaget jævnfør ÅRL § 40. Det drejer sig 

typisk om honorar til mægler, advokat og tinglysningsomkostninger og så videre.  

 

Efterfølgende måling 
Efter bestemmelserne i årsregnskabsloven kan den efterfølgende måling af investeringsejendomme 

foretages på to måder: 

 

- Måling til kostpris med systematik afskrivning (§ 40) 

- Måling til dagsværdi (§ 38) 

 

Materielt anlægsaktiv (§ 40, kostprismodellen) 
Såfremt der vælges måling til kostpris med systematisk afskrivning, behandles 

investeringsejendommen som et materielt anlægsaktiv efter de almindelige bestemmelser, hvor der er 

afskrivningspligt jævnfør § 43, nedskrivningspligt jævnfør § 42 samt mulighed for opskrivning til 

dagsværdi jævnfør § 41. Opskrivningen skal bindes på egenkapitalen. Vælger virksomheden at 

opskrive anlægsaktivet efter bestemmelserne i § 41, skal der stadig foretages afskrivning heraf. Dette 

følger af årsregnskabslovens § 43 samt EU's 4. direktiv, art. 19. 
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Investeringsejendomme (§ 38, dagsværdimodellen) 

Vælger virksomheden i stedet at den efterfølgende måling af investeringsejendommen skal ske til 

dagsværdi efter § 38, skal der ikke ske binding af reguleringen på egenkapitalen, og der skal ikke 

foretages afskrivninger på anlægsaktivet. Det er dog i henhold til § 38 kun virksomheder, der som 

hovedaktivitet udøver investeringsvirksomhed, der har mulighed for at anvende denne bestemmelse. 

 

I henhold til Fondsrådet48 kan en virksomhed kun have én hovedaktivitet. Det vil således kun være 

virksomheder, der har investering som hovedaktivitet, der kan anvende bestemmelserne i § 38 i 

forbindelse med den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme. Investeringen kan også 

være i andre aktiver end ejendomme, men såfremt virksomhedens aktiviteter både består af 

ejendomsadministration og investeringsejendomme, kan § 38 ikke anvendes, med mindre 

ejendomsadministrationen udgør en så lille andel af den samlede aktivitet, at den kan betegnes som 

uvæsentlig.  

 

Dagsværdien svarer til den salgsværdi, der kan konstateres for aktivet eller forpligtelsen på et 

velfungerende marked. Til brug for virksomhedens årsrapport skal dagsværdien opgøres på 

statusdagen. Såfremt en tilnærmet salgsværdi ikke kan beregnes, skal aktivet eller forpligtelsen måles 

til kostpris.49 Nærmere beskrivelse af dagsværdibegrebet og opgørelsesmetoder fremgår af 

årsregnskabslovens Bilag 1, D, nr. 2. 

 

Da ejendomsmarkedet anses for at være et velfungerende marked, vil det typisk være muligt at beregne 

en tilnærmet salgsværdi. Det er dog ikke tilstrækkeligt at anvende en ekstern mægervurdering, da 

dagsværdien i langt de fleste tilfælde bedst estimeres på baggrund af en afkastberegning.50 Endelig kan 

den offentlige ejendomsvurdering heller ikke anvendes, da denne ikke foretages med det formål at 

fastlægge en dagsværdi til brug for virksomhedens regnskab, idet den ikke sker på statusdagen, og i 

øvrigt er baseret på helt andre værdiansættelsesprincipper. 

 

Den resterende gennemgang af årsregnskabslovens bestemmelser for investeringsejendomme 

omhandler både behandling som et materielt anlægsaktiv (§ 40) og som investeringsejendom (§ 38). 
                                                   
48 Årsregnskabsloven med kommentarer, 5. udgave 2007, kommentarnr. 307 
49 Årsregnskabsloven § 37, stk. 1 
50 Gottliebsen, Morten: ”Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme” 
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7.1.4. Værdireguleringer 

Materielt anlægsaktiv (§ 40) 
Når ejendommen indregnes som et materielt anlægsaktiv, skal der som nævnt i afsnit 7.1.3 ske 

nedskrivning af aktivet i henhold til § 42 og afskrivning af aktivet i henhold til § 43. Derudover kan 

virksomheden vælge at foretage opskrivning efter § 41. 

 

Nedskrivning til genindvindingsværdi skal ske, når aktivet har undergået en værdiforringelse, og 

værdien af aktivet er mindre end den regnskabsmæssige værdi. Nedskrivningen er således obligatorisk, 

og ledelsen har ansvaret for at identificere aktiver, hvor der er et nedskrivningsbehov. Som oftest vil en 

ejendom kunne anses for at være en pengestrømsfrembringende enhed, hvor nedskrivningsbehovet skal 

vurderes særskilt. 

 

Genindvindingsværdien er defineret i årsregnskabslovens bilag 1, D som den højeste værdi af 

salgsprisen med fradrag af afhændelsesomkostninger og nutidsværdien af de forventede fremtidige 

nettopengestrømme. Forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og genindvindingsværdien på 

statusdagen indregnes direkte i resultatopgørelsen, hvis genindvindingsværdien er lavere end den 

regnskabsmæssige værdi. 

 

Afskrivning skal foretages systematisk på baggrund af aktivets værdi (kostpris eller dagsværdi) 

fratrukket eventuel scrapværdi samt økonomiske levetid. Systematiske metoder til afskrivning kan for 

eksempel være lineær afskrivning, degressiv afskrivning, eller produktionsintensitetsmetoden. Værdien 

af aktivet kan enten være kostpris, genindvindingsværdi, såfremt der er foretaget nedskrivning, eller 

dagsværdi, såfremt der er foretaget opskrivning. Afskrivning påbegyndes det tidspunkt, hvor 

virksomheden har fået leveret og installeret aktivet. Det vil sige, aktivet skal være klar til brug.51 

Scrapværdien er et udtryk for den restværdi, aktivet forventes at have på det tidspunkt, hvor 

virksomhedens brug af aktivet ophører. Restværdien kan ikke revurderes, men skal dog korrigeres, 

såfremt de oprindelige forudsætninger for fastlæggelse af restværdien ændres.52 

                                                   
51 Årsregnskabsloven med kommentarer, kommentarnr. 345 
52 PriceWaterhouseCoopers: ”Regnskabshåndbogen 2010”, s. 100 
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Opskrivning kan foretages, hvis aktivet har undergået en værdistigning. Opskrivningen skal ske til 

dagsværdi, som beskrevet under den efterfølgende måling i afsnit 7.1.3. Det bemærkes her, at 

opskrivning er valgfrit, hvilket betyder en asymmetri i forhold til den værdibaserede 

regnskabsaflæggelse, idet der ved værdiforringelse skal nedskrives. Hvis virksomheden vælger at 

opskrive et aktiv, skal afskrivningen af det pågældende aktiv beregnes af den opskrevne værdi. 

 

Virksomheden kan vælge at opskrive alle aktiver, eller opskrive en gruppe af aktiver baseret på 

kategorier, såfremt der er behov herfor. Kravet om opskrivning på enten alle aktiver, der egner sig til 

opskrivning, eller på kategorier af aktiver, der egner sig til opskrivning skal sikre, at virksomhedens 

opskrivninger ikke sker tilfældigt ud fra ledelsens vurdering af, hvad der eventuelt kan anvendes til at 

sløre et dårligt regnskab. Af samme årsag skal principperne for opskrivning være de samme år for år.53 

 

Når et aktiv opskrives efter § 41, skal der ske binding af et tilsvarende beløb på egenkapitalen. Dette 

foretages ved en direkte postering på egenkapitalen under ”reserve for opskrivning”. Beløbet skal 

modsvare opskrivningen fratrukket værdien af udskudt skat. 

 

Investeringsejendomme (§ 38) 
Anvender virksomheden i stedet § 38 som regnskabspraksis, skal der ikke ske særskilt op-, ned- eller 

afskrivning af aktivet efter ovennævnte regler. I stedet skal aktivet reguleres til dagsværdi, således at 

værdien altid afspejler den værdi, aktivet forventes at kunne sælges til i markedet. Herved korrigeres 

for den eventuelle værdiforringelse, som aktivet undergår. 

 

Reguleringen af aktivet til dagsværdi indregnes i resultatopgørelsen. Ved ændringen af 

årsregnskabsloven i 2007 blev bindingspligten for opskrivninger foretaget efter § 38 ophævet.54 

Regulering til dagsværdi skal således indgå i det samlede resultat, der frit kan disponeres over i 

resultatdisponeringen, og kan udloddes i lighed med den øvrige del af det overførte resultat. 

 

                                                   
53 Årsregnskabsloven med kommentarer, kommentar nr. 327 
54 PriceWaterhouseCoopers: ”Regnskabshåndbogen 2009”, s. 21 og 24 
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Det skal bemærkes, at de aktiverede omkostninger, der knytter sig til købet af ejendommen, ikke pr. 

automatik skal føres i driften ved første måling af dagsværdien, da dagsværdien også afspejler 

købsomkostningerne. I helt særlige situationer kan det dog forekomme, at købsomkostningerne er 

meget høje – i nogle lande op til 15 % af prisen på ejendommen – og derved aktiveres en meget høj 

kostpris. I disse tilfælde risikerer virksomheden ved førstkommende balancedag at skulle nedskrive 

værdien af ejendommen, eftersom balancedagens dagsværdi er lavere end den oprindelige kostpris med 

tillæg af (meget høje) købsomkostninger. Denne nedskrivning til en lavere dagsværdi er uundgåelig, 

hvis dagsværdierne ikke er steget fra købstidspunktet og frem til balancedagen. Problemet er 

naturligvis særlig udtalt, hvis der købes lige før balancedagen.55 

 

Endelig kræver årsregnskabsloven, at de til ejendommen hørende forpligtelser ligeledes reguleres til 

dagsværdi på statusdagen. 

 

7.1.5. Gevinst og tab 

Materielt anlægsaktiv (§ 40) 

Ved salg af aktivet skal den regnskabsmæssige værdi udgå af balancen på den dato, hvor afhændelse 

har fundet sted. Især for salg af ejendomme er denne dato vigtig at slå fast, idet underskrivelse af en 

købsaftale ikke er tilstrækkeligt bevis for, at virksomheden ikke længere har råderet over aktivet. Først, 

når ejendommen er overdraget og risikoen er overgået til køber, er der således sket et salg. 

 

Gevinst eller tab opgøres som forskellen mellem salgsprisen fratrukket eventuelle salgsomkostninger 

og den regnskabsmæssige værdi og foretages for hvert enkelt aktiv på tidspunktet for afhændelsen. 

Gevinsten eller tabet indregnes i resultatopgørelsen i henhold til ÅRL § 49, stk. 1.  

 

Såfremt der før salget er foretaget opskrivning af ejendommen efter § 41, skal opskrivningen under 

”reserve for opskrivninger” under egenkapitalen tilbageføres. 

 

  

                                                   
55 PriceWaterhouseCoopers: ”Tema: Hvordan behandles investeringsejendomme efter årsregnskabsloven?”, s. 7 
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Investeringsejendomme (§ 38) 

Overordnet set behandles afhændelse af en investeringsejendom, der er indregnet til dagsværdi efter § 

38 efter de samme principper som ovenfor beskrevet. Dog skal der ikke ske tilbageførsel af 

opskrivningen via egenkapitalen, da denne opskrivning ikke er bundet på egenkapitalen. 

 

7.1.6. Oplysninger og præsentation 

Kravene til oplysninger og præsentation vedrørende investeringsejendomme og anlægsaktiver i 

årsrapporten fremgår af årsregnskabslovens §§ 53, 56 og 58. Derudover kan Regnskabsvejledning 1656 

også benyttes. 

 

Der skal redegøres for de indregningsmetoder og målegrundlag, der er anvendt for aktiverne. Dette 

omfatter oplysninger om værdiansættelsen, herunder forudsætninger for beregning af dagsværdi, 

såfremt aktiverne indregnes til dagsværdi, samt metode og grundlag til beregning af op-, ned- og 

afskrivninger, herunder skøn over restværdi og levetid.  

 

Det fremgår ikke direkte af de enkelte bestemmelser for investeringsejendomme og anlægsaktiver i 

årsregnskabsloven, men i henhold til  § 64 skal virksomheden oplyse om eventuelle sikkerhedsstillelser 

og pantsætninger. 

 

Reglerne for præsentation er overordnet set ens, uanset om ejendommen behandles som et almindeligt 

materielt anlægsaktiv, eller som en investeringsejendom. Det kan dog være nødvendigt at foretage 

visse justeringer til noterne, der tager højde for, at investeringsejendomme behandles anderledes and 

almindelige anlægsaktiver. Eksempelvis kan det være nødvendigt at tilføje en særlig post i balancen 

under hovedgruppen materielle anlægsaktiver, der benævnes investeringsejendomme. Det er kun 

virksomheder i regnskabsklasse C og D, der har pligt til at udarbejde en anlægsnote over anlægsaktiver, 

herunder investeringsejendomme. 

 

I resultatopgørelsen præsenteres dagsværdireguleringerne af ejendomme ofte i en særskilt linje, for 

eksempel i forlængelse af opgørelsen af ejendommenes realiserede bruttofortjeneste.  

                                                   
56 Regnskabsvejledning 16 – Investeringsejendomme: Præsentation og oplysning i årsrapporten 



Kandidatafhandling 2011 Christina Spure  
cand.merc.aud. Regitze Galsgaard 

Side 35 af 137 

 

Hvis ejendommen behandles efter de almindelige regler for materielle anlægsaktiver skal af- og 

nedskrivningerne præsenteres samlet på en særskilt linje i resultatopgørelsen, såfremt den artsopdelte 

resultatopgørelse benyttes, mens opskrivningen præsenteres i resultatdisponeringen efter 

resultatopgørelsen samt under egenkapitalen. Såfremt der er foretaget opskrivning efter § 41 eller 

nedskrivning efter § 42 skal forskellen mellem den opskrevne eller nedskrevne værdi samt den værdi, 

aktivet ville have haft, hvis der ikke var foretaget opskrivning eller nedskrivning, oplyses. Dette følger 

af ÅRL § 58. 

 

Gevinster og tab må ikke modregnes i ovennævnte poster, men skal præsenteres særskilt som 

henholdsvis andre driftsindtægter (hvis gevinst) og andre driftsomkostninger (hvis tab). Dette følger af 

modregningsforbuddet i ÅRL § 13.57 

 

7.2. IFRS 

I modsætning til den danske årsregnskabslov, hvor den regnskabsmæssige behandling af 

investeringsejendomme ikke fremgår særskilt, er det den internationale regnskabsstandard IAS 40, der 

giver retningslinjerne for den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme efter IFRS. 

 

7.2.1. Definition 

Det fremgår af IAS 40.5 at en investeringsejendom er en ejendom (grund eller bygning – eller en del af 

en bygning – eller både grund og bygning), som besiddes for at opnå lejeindtægter, kapitalgevinst eller 

begge dele. Ejendomme, som enten anvendes i produktionen, til levering af varer og tjenesteydelser 

eller til administrative formål (domicilejendommen) eller som videresælges som led i det normale 

forretningsforløb (handelsejendomme) kan således ikke kategoriseres som investeringsejendomme. 

 

  

                                                   
57 Årsregnskabsloven med kommentarer, kommentarnr. 80 til Regnskabsskemaerne  
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Standarden giver følgende eksempler på, hvad investeringsejendomme er: 

 

- grunde, som besiddes med henblik på langsigtet kapitalgevinst frem for kortsigtet salg som led i 

det normale forretningsforløb 

- grunde, som besiddes til et endnu ikke fastlagt formål 

- en bygning, som ejes af virksomheden (eller besiddes af virksomheden gennem en finansiel 

leasingkontrakt) og udlejes til leasingtager gennem en eller flere operationelle leasingkontrakter 

- en bygning, som står tom, men besiddes med henblik på udlejning til leasingtager gennem en 

eller flere operationelle leasingkontrakter.58 

 

7.2.2. Indregning 

En investeringsejendom må jævnfør IAS 40.16 kun indregnes, når det er sandsynligt, at de fremtidige 

økonomiske fordele forbundet med investeringsejendommen vil tilgå virksomheden, og kostprisen kan 

måles pålideligt. 

 

Af IAS 40.66 fremgår det endvidere, at virksomheden skal ophøre med at indregne 

investeringsejendommen ved afhændelse, eller når investeringsejendommen permanent tages ud af 

brug og ingen fremtidige økonomiske fordele forventes ved dens afhændelse. 

 

7.2.3. Måling 

Første indregning 
I henhold til IAS 40.20 ff. skal investeringsejendomme måles til kostpris ved første indregning. 

Kostprisen er købsprisen samt eventuelle købsomkostninger, herunder juridisk bistand. Hvis betalingen 

udskydes, er investeringsejendommens kostpris lig kontantprisen, og forskellen mellem dette beløb og 

den samlede betaling indregnes som en renteomkostning over perioden. Dette følger af IAS 40.24. 

 

  

                                                   
58 IAS 40.8 
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Efterfølgende måling 

Ved den efterfølgende måling af investeringsejendommen skal virksomheden jævnfør IAS 40.30 vælge 

mellem to metoder: 

 

- Måling til dagsværdi (IAS 40.33 - 35) 

- Måling til kostpris (IAS 40.56) 

 

Virksomhedens valg af regnskabspraksis gælder for alle investeringsejendommene i virksomheden. 

 

Dagsværdimodellen 

Dagsværdien er den værdi, som aktivet kan omsættes til ved en handel mellem kvalificerede, villige, 

uafhængige parter, og skal således afspejle markedsforholdene på statusdagen. Dette følger af IAS 

40.36 og 38. At parterne skal være kvalificerede, villige og uafhængige skal sikre mod, at dagsværdien 

opgøres til en uretmæssig (højere) værdi, som kun er opstået ved, at to eller flere virksomheder 

indbyrdes aftaler at afgive fiktive tilbud på deres respektive ejendomme. 

 

Dagsværdimodellen tilskynder til, at virksomheden opgør dagsværdien på baggrund af en 

værdiansættelse fra en uafhængig vurderingsmand, der har kompetencerne hertil. Dette er dog ikke et 

krav. 

 

Kostprismodellen 

Såfremt dagsværdien af investeringsejendommen ikke kan opgøres pålideligt – enten på baggrund af 

ekstern vurdering eller på baggrund af den tilbagediskonterede, fremtidige pengestrøm – skal 

investeringsejendommen indregnes til kostpris. Dette fremgår af IAS 40.53, hvor der henvises til IAS 

16 Materielle anlægsaktiver. Virksomheden kan dog også vælge at anvende kostprismodellen ved den 

efterfølgende indregning af investeringsejendommen, selvom det er muligt at opgøre dagsværdien 

pålideligt. Hvis investeringsejendommen imidlertid er i besiddelse med henblik på salg, skal målingen 

ske efter IFRS 5 Anlægsaktiver, som besiddes med henblik på salg og ophørte aktiviteter. 

 

Anvendes IAS 16 fordi dagsværdien af investeringsejendommen ikke kan måles pålideligt, skal 

investeringsejendommens restværdi antages at være nul, og IAS 16 skal anvendes, indtil 
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investeringsejendommen afhændes. De øvrige investeringsejendomme skal fortsat måles til dagsværdi 

efter IAS 40. Anvendes IAS 16 derimod på baggrund af virksomhedens eget valg, skal alle 

virksomhedens investeringsejendomme derimod måles til kostpris, bortset fra investeringsejendomme, 

der besiddes med henblik på salg. 

 

IAS 16 definerer kostprisen som det beløb, der er betalt i likvider eller dagsværdien af en anden form 

for vederlag, som erlægges for anskaffelsen af et aktiv på anskaffelses- eller opførelsestidspunktet. I 

henhold til IAS 16.7 kan indregning af kostprisen for et materielt aktiv dog kun ske, hvis det er 

sandsynligt, at de fremtidige økonomiske fordele tilknyttet aktivet vil tilgå virksomheden, og kostprisen 

i øvrigt kan måles pålideligt. 

 

7.2.4. Værdireguleringer 

Dagsværdimodellen 

I henhold til IAS 40.35 skal en gevinst eller et tab hidrørende fra en ændring af 

investeringsejendommens dagsværdi indregnes i årets resultat for det regnskabsår, hvor gevinsten eller 

tabet er opstået. Dette svarer til regulering af dagsværdien. Fastlæggelsen af dagsværdien sker efter 

samme principper som anført i afsnit 7.2.3. 

 

Når investeringsejendommen måles til dagsværdi, finder IAS 36 ikke anvendelse, og der skal således 

ikke foretages nedskrivning,59 idet dagsværdien netop tager højde for værdireguleringer. 

 

Kostprismodellen  

I henhold til IAS 16.5 skal virksomheder, der anvender kostprismodellen for investeringsejendomme i 

overensstemmelse med IAS 40 anvende kostprismodellen i IAS 16. Der må her skelnes mellem frivillig 

og tvungen anvendelse af kostprismodellen: 

 

Kostprismodellen – tvungen anvendelse 

Såfremt virksomheden har været nødsaget til at værdiansætte investeringsejendommen til kostpris efter 

bestemmelserne i IAS 16, fordi dagsværdien ikke kan opgøres pålideligt, skal kostprismodellen 

                                                   
59 Fedders, Jan og Steffensen, Henrik: ”ÅRSRAPPORT efter internationale standarder”, s. 742 
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anvendes. Dette betyder, at ejendommen efter første indregning skal indregnes til kostpris med fradrag 

af akkumulerede afskrivninger og akkumulerede tab ved værdiforringelse. Dette følger af IAS 16.30. 

Afskrivning påbegyndes, når aktivet er disponibelt til brug i henhold til IAS 16.55.  

 

Afskrivningen skal foretages systematisk over ejendommens brugstid (IAS 16.50), og det 

afskrivningsberettigede beløb opgøres som kostprisen fratrukket restværdien jævnfør IAS 16.53. 

Afskrivningerne skal som hovedregel føres i resultatopgørelsen. 

 

I henhold til IAS 40.53 skal restværdien sættes til nul, hvis kostprismodellen anvendes, fordi 

dagsværdien ikke kan opgøres. Afskrivningsgrundlaget vil således være hele kostprisen. Det bemærkes 

her, at levetiden for grunde normalt antages at være uendelig, hvorfor grund og bygning anses for at 

være to særskilte aktiver. Grunde udskilles derfor fra bygningsdelen på fast ejendom, og der afskrives 

ikke herpå.  

 

Kostprismodellen – frivillig anvendelse 

Hvis virksomheden derimod frivilligt har valgt at anvende IAS 16, skal der ligeledes ske indregning til 

kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og tab ved værdiforringelse, som nævnt under 

”Kostprismodellen – tvungen anvendelse”, men vurderingen af ejendommens restværdi kan fastlægges 

frit efter IAS 16.53. I henhold til IAS 16.51 skal brugstid og restværdi som minimum revurderes ved 

slutningen af hvert regnskabsår. Materielle anlægsaktiver kan som et tilladt alternativ til 

kostprismodellen opskrives til dagsværdi, men det bemærkes her, at virksomheden ikke kan anvende 

dette alternativ i IAS 16,60 idet denne netop forudsætter, at dagsværdien af ejendommen kan opgøres. 

Kan dagsværdien opgøres, vil investeringsejendommen skulle indregnes efter IAS 40. 

 

IAS 16.63 kræver, at virksomheden vurderer, om værdien af et materielt anlægsaktiv er forringet. Dette 

sker ved anvendelse af IAS 36 Værdiforringelse af aktiver. 

 

  

                                                   
60 Fedders, Jan og Steffensen, Henrik: ”ÅRSRAPPORT efter internationale standarder”, s. 740 
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7.2.5. Gevinst og tab 

Dagsværdimodellen 

Da dagsværdien reguleres som foreskrevet under efterfølgende måling i afsnit 7.2.4, indregnes gevinst 

og tab løbende. 

 

Ved afhændelse opgøres den realiserede avance som forskellen mellem den på salgstidspunktet 

regnskabsmæssige værdi og det modtagne salgssum fratrukket eventuelle omkostninger direkte 

forbundet med salget. Dette følger af IAS 40.69. 

 

Kostprismodellen 

Ifølge IAS 16.48 skal afskrivninger for hvert regnskabsår indregnes i resultatet, medmindre disse 

indgår i et andet aktivs regnskabsmæssige værdi. I balancen henstår således en restværdi, der ved et 

salg indgår i beregningen af avancen som den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet beskrevet 

ovenfor.  

 

7.2.6. Oplysninger og præsentation 

Kravene til oplysninger vedrørende investeringsejendomme fremgår af IAS 40.74 – 79.  

 

Virksomheden skal oplyse, hvorvidt investeringsejendommen er indregnet til dagsværdi eller kostpris. 

Derudover skal virksomheden oplyse hvilke kriterier, der er anvendt ved sondringen mellem 

investeringsejendomme, domicilejendomme og handelsejendomme, hvis klassifikationen er vanskelig. 

 

Lejeindtægter og direkte omkostninger vedrørende investeringsejendommen skal oplyses i regnskabet. 

De direkte omkostninger skal præsenteres særskilt for de ejendomme, hvorfra virksomheden har opnået 

lejeindtægter i regnskabsåret og for de ejendomme, hvorfra virksomheden ikke har opnået lejeindtægter 

i regnskabsåret. 

 

Eventuelle begrænsninger i ejendomsretten for investeringsejendommen samt kontraktlige forpligtelser 

i relation til ejendommen skal også oplyses. 
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Dagsværdimodellen 

Hvis dagsværdimodellen anvendes, skal metoder og de væsentligste forudsætninger anvendt ved 

fastlæggelse af dagsværdien af investeringsejendomme oplyses. Det skal anføres, om dagsværdien 

primært er baseret på sammenlignelige markedstransaktioner eller i højere grad på basis af andre 

faktorer, og om der er anvendt ekstern vurderingsmand. 

 

Der skal vises en anlægsnote inklusiv sammenligningstal, der indeholder oplysninger om: 

 

- Værdien primo 

- Periodens tilgang 

- Afgang, herunder overførsel til kategorien aktiver, der besiddes med henblik på salg 

- Dagsværdireguleringer netto 

- Valutaomregningsdifferencer 

- Overførsler til og fra handelsejendomme og domicilejendomme 

- Værdien ultimo 

 

Kostprismodellen  

Såfremt investeringsejendommen måles til kostpris efter reglerne i IAS 16, skal der oplyses om 

anvendt afskrivningsmetode, afskrivningsperiode og afskrivningssats og investeringsejendommens 

dagsværdi. Hvis investeringsejendommens dagsværdi ikke kan findes, og kostprismodellen således 

anvendes ved indregning, skal der foreligge følgende oplysninger: 

 

- En beskrivelse af investeringsejendommen 

- En forklaring på, hvorfor dagsværdien ikke kan måles pålideligt 

- Et interval for dagsværdien, såfremt det er muligt at anslå  

 

 
Endelig skal der oplyses om ejendommens regnskabsmæssige bruttoværdi samt værdien af de 

akkumulerede afskrivninger og tab ved værdiforringelse ved regnskabsårets begyndelse og udløb.  
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Der skal præsenteres en anlægsnote, hvori disse værdier afstemmes ved præsentation af: 

 

- Periodens tilgang 

- Afgang 

- Afskrivninger 

- Indregnede tab ved værdiforringelse og tilbageførsler heraf 

- Valutaomregningsdifferencer 

- Andre ændringer. 

 

7.3. IFRS for SMV 

Reguleringen vedrørende investeringsejendomme findes i Sektion 16 Investeringsejendomme61 i IFRS 

for SMV. I Sektion 16.1 er det dog anført, at kun investeringsejendomme, hvor dagsværdien kan måles 

pålideligt og hvor måling af dagsværdien ikke er forbundet med uforholdsmæssigt høje omkostninger, 

skal behandles i henhold til bestemmelserne i Sektion 16. Alle andre ejendomme skal behandles efter 

bestemmelserne om kostpris-modellen62 i Sektion 17 Materielle anlægsaktiver63 med mindre det bliver 

muligt at måle dagsværdien på en kontinuerlig basis senere. 

 

7.3.1. Definition 

I henhold til Sektion 16.2 er en investeringsejendom en ejendom, der besiddes (af ejeren eller en 

leasingtager under en finansiel leasingkontrakt) med henblik på at opnå en lejeindtægt eller en 

kapitalgevinst – eller begge dele – frem for en ejendom, der enten: 

 

a) anvendes i produktionen, til levering af varer og tjenesteydelser eller til administrative forhold, eller 

b) videresælges som led i det normale forretningsforløb. 

 

                                                   
61 Benævnt Investment Property i standarden 
62 Benævnt Cost-depreciation-impairment model i standarden 
63 Benævnt Property, Plant and Equipment i standarden 
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7.3.2. Indregning 

Det fremgår ikke af Sektion 16, hvornår indregning af en investeringsejendom skal ske. Dette er 

således overladt til bestemmelserne i Sektion 2, der beskæftiger sig med de overordnede begreber og 

principper. Her fastslås i Sektion 2.27 at indregning skal ske, når det er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og når aktivets værdi kan måles pålideligt. Sektion 17.4 

indeholder den samme bestemmelse specifikt til anvendelse ved indregning af materielle anlægsaktiver, 

der henvises netop derfor til Sektion 2.27. 

 

Af Sektion 17.27 fremgår det endvidere, hvornår virksomheden skal ophøre med at indregne et 

materielt anlægsaktiv. Dette er tilfældet, såfremt aktivet afhændes og ikke længere er forbundet med 

nogen fremtidig økonomisk fordele ved enten brug eller salg. 

 

7.3.3. Måling 

Der skelnes her mellem første indregning og efterfølgende måling. I henhold til Sektion 16.1 skal 

måling af investeringsejendomme i henhold til Sektion 16 kun ske, hvis dagsværdien kan måles 

pålideligt og uden unødvendige omkostninger på en kontinuerlig basis. Hvis dette ikke er muligt, skal 

den regnskabsmæssige behandling i stedet foretages efter bestemmelserne i Sektion 17 Materielle 

anlægsaktiver, der foreskriver brug af kostprismodellen. 

 

Første indregning 
Dagsværdimodellen 

I henhold til Sektion 16.5 skal investeringsejendommen måles til kostpris ved første indregning. 

Kostprisen er købsprisen samt eventuelle købsomkostninger, herunder juridisk bistand. Hvis betalingen 

udskydes, er investeringsejendommens kostpris lig nutidsværdien af alle fremtidige betalinger. 

 

Kostprismodellen 

I henhold til Sektion 17.9 skal et materielt anlægsaktiv måles til kostprisen. I Sektion 17.10 er 

kostprisen nærmere defineret som købsprisen, direkte forbundne omkostninger med købet samt et 

estimat over den omkostninger, der vil være forbundet med nedtagelse og bortskaffelse af aktivet. 
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Såfremt betalingen er udskydes ud over normale kreditbetingelser, er kostprisen nutidsværdien af de 

fremtidige betalinger. Dette fremgår af Sektion 17.13. 

 

Efterfølgende måling 
Dagsværdimodellen 

Såfremt investeringsejendommens dagsværdi kan måles pålideligt og uden uforholdsmæssigt høje 

omkostninger, skal dagsværdien måles på hver balancedag, og ændringen heri skal indregnes i 

resultatopgørelsen. Dette følger af Sektion 16.7, der i øvrigt henviser til Sektion 11.27-11.32 for 

nærmere vejledning i fastlæggelse af dagsværdien. 

 

Kostprismodellen 

Efterfølgende måling af et anlægsaktiv skal ske til kostprisen fratrukket de akkumulerede afskrivninger 

og akkumulerede tab ved værdiforringelse. Dette fremgår af Sektion 17.15. 

 

7.3.4. Værdireguleringer 

Dagsværdimodellen 

Reguleringen til dagsværdi skal indregnes i resultatopgørelsen. Dette følger af Sektion 16.7, og i 

henhold til Sektion 23.2 (d) kan reguleringen henføres til omsætningen. 

 

Kostprismodellen 

Anvendes kostprismodellen, består værdireguleringerne af af- og nedskrivninger.  

 

Afskrivningen skal foretages systematisk over aktivets brugstid jævnfør Sektion 17.18. Det 

afskrivningsberettigede beløb er ikke nærmere defineret i Sektion 17, mens begrebet fremgår i 

ordlisten, der findes bagerst i standarden. Her er det anført, at det afskrivningsberettigede beløb er 

kostprisen for aktivet fratrukket restværdien. Afskrivningerne skal som hovedregel føres i 

resultatopgørelsen i henhold til Sektion 17.17. I henhold til Sektion 17.23 skal brugstid og restværdi 

som minimum revurderes ved slutningen af hvert regnskabsår. 
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Nedskrivning skal foretages, såfremt aktivet har undergået en værdiforringelse på balancedagen i 

forhold til seneste balancedag. De nærmere metoder vedrørende nedskrivninger fremgår af Sektion 27 

Nedskrivning af aktiver. 

 

7.3.5. Gevinst og tab 

Dagsværdimodellen 

Da dagsværdien reguleres som foreskrevet under efterfølgende måling i afsnit 7.3.4, indregnes gevinst 

og tab løbende. 

 

Sektion 16 indeholder ingen særskilte oplysninger om den regnskabsmæssige behandling i forbindelse 

med afhændelse af en investeringsejendom. Af Sektion 2 fremgår de generelle definitioner af indkomst 

og gevinst. Opgørelsen af gevinst og tab må således følge samme bestemmelser som ved 

værdireguleringer. 

 

Kostprismodellen 

I henhold til Sektion 17.28 skal gevinst og tab ved salg eller tilsvarende afhændelse som udgangspunkt 

føres i resultatopgørelsen. Gevinsten kan ikke klassificeres som omsætning. Gevinst og tab opgøres 

som forskellen mellem nettoprovenuet ved salget og den bogførte værdi. Dette følger af Sektion 17.30. 

 

7.3.6. Oplysninger og præsentation 

Krav til noteoplysningerne fremgår af Sektion 16.10 og 16.11. Virksomheden skal beskrive de metoder 

og kriterier, der er anvendt ved opgørelsen af investeringsejendommens dagsværdi. Derudover skal det 

oplyses, hvorvidt dagsværdien er fastlagt efter vurdering fra en ekstern vurderingsmand. 

 

Dagsværdimodellen 

Der skal præsenteres en anlægsnote, hvori den regnskabsmæssige værdi af investeringsejendommen 

primo regnskabsåret afstemmes til værdien ultimo regnskabsåret. Der er ikke noget krav om 

sammenligningstal.  

  



Kandidatafhandling 2011 Christina Spure  
cand.merc.aud. Regitze Galsgaard 

Side 46 af 137 

Afstemningen skal specificere: 

 

- Periodens tilgang 

- Dagsværdireguleringer netto 

- Overførsler til materielle anlægsaktiver, når dagsværdi ikke kan måles 

- Overførsler til og fra handelsejendomme og domicilejendomme 

- Andre reguleringer. 

 

Kostprismodellen 

Såfremt investeringsejendommen måles til kostpris efter reglerne i Sektion 17, skal der oplyses om 

anvendt metode til fastlæggelse af den bogførte værdi, afskrivningsmetode, afskrivningsperiode og 

afskrivningssats.  

 

Endelig skal der oplyses om ejendommens regnskabsmæssige bruttoværdi samt værdien af de 

akkumulerede afskrivninger og tab ved værdiforringelse ved regnskabsårets begyndelse og udløb. Der 

skal præsenteres en anlægsnote, hvori disse værdier afstemmes ved præsentation af: 

 

- Periodens tilgang 

- Afgang 

- Afskrivninger 

- Nedskrivninger 

- Overførsler til investeringsejendomme, hvis måling til dagsværdi bliver mulig 

- Andre reguleringer. 

 

Der er ikke krav om sammenligningstal. 

 

Eventuelle begrænsninger i ejendomsretten for investeringsejendommen samt kontraktlige forpligtelser 

i relation til ejendommen skal også oplyses. Dette følger af Sektion 17.32. 
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7.4. Forskelle 

Gennemgangen af reglerne for investeringsejendomme i henhold til årsregnskabsloven, IFRS samt 

IFRS for SMV vil i det følgende afsnit blive sammenholdt for den videre analyse af de forskelle, der er 

mellem de tre regelsæt. Afsnittet skal sammen med afsnit 8.4 danne grundlag for den videre analyse af, 

hvorvidt virksomhederne kan drage fordel af at udnytte et andet regelsæt end årsregnskabsloven eller 

IFRS. 

 

Der er i bilag 7 udarbejdet en oversigt over de forskelle, der er mellem årsregnskabsloven, IFRS samt 

IFRS for SMV. 

 

7.4.1. Definition 

Der findes i årsregnskabsloven ingen eksplicit definition af, hvad en investeringsejendom er. 

Regnskabsvejledning 16 fastslår, at en investeringsejendom er en ejendom, der er opkøbt med henblik 

på udlejning og/eller med ønske om fortjeneste ved salg (ejet over en længere periode). Som regel er 

tidshorisonten længere end 2-3 år. Denne definition er i overensstemmelse med IFRS, idet 

Regnskabsvejledning 16 netop bygger på IAS 40. Om end definitionen i IFRS for SMV er formuleret 

noget anderledes, er indholdet dog det samme. 

 

Forskellen ligger i, at IFRS og IFRS for SMV i modsætning til årsregnskabsloven netop definerer 

begrebet investeringsejendom. 

 

7.4.2. Indregning 

Som udgangspunkt er der ingen forskelle mellem årsregnskabsloven, IFRS og IFRS for SMV hvad 

angår indregningskriterier. Der er dog en klar forskel i opbygningen af regelsættene, idet både 

årsregnskabsloven og IFRS for SMV ikke nævner indregningskriterierne i sammenhæng med den 

øvrige regnskabsmæssige behandling. Der må i stedet støttes ret på de generelle indregningskriterier for 

aktiver. Her adskiller fuld IFRS sig ved netop at have kriterierne anført direkte i standarden. 
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7.4.3. Måling 

Første indregning 
Der er ingen forskelle mellem de tre regelsæt, der hver især foreskriver måling til kostpris ved første 

indregning. Indholdet af kostprisen er også defineret ens, idet de omkostninger, der er direkte forbundet 

med købet af ejendommen, tillægges kostprisen. 

 

Det skal dog bemærkes, at IFRS for SMV allerede udelukker investeringsejendomme, hvis dagsværdi 

ikke kan måles, i den indledende beskrivelse af formålet med Sektion 16. Første indregning af en 

investeringsejendom, hvis dagsværdi ikke kan måles, sker således efter bestemmelserne i Sektion 17 

Materielle anlægsaktiver. 

 

Efterfølgende måling 
Ved anvendelsen af årsregnskabsloven og IFRS skal der ved den efterfølgende måling tages stilling til 

to metoder: dagsværdimodellen eller kostprismodellen. Dette valg er ved anvendelsen af IFRS for 

SMV allerede foretaget på baggrund af mulighederne for at opgøre dagsværdien, som beskrevet under 

første indregning. 

 
Investeringsejendomme (dagsværdimodellen) 

En af de væsentligste forskelle mellem årsregnskabsloven og IFRS er, at hvor årsregnskabsloven kun 

tillader måling til dagsværdi efter § 38, såfremt virksomhedens hovedaktivitet er investering, 

indeholder hverken IAS 40 eller IFRS for SMV Sektion 16 denne restriktion. 

 

Ved anvendelse af dagsværdimodellen skal regulering til dagsværdi ske ved hver balancedag, og 

reguleringen indregnes direkte i resultatopgørelsen. Metoder til opgørelsen af dagsværdien er beskrevet 

mest udførligt i IFRS og IFRS for SMV, mens regnskabsaflæggere efter årsregnskabsloven er henvist 

til Regnskabsvejledning 16. I det store hele er der dog tale om de samme retningslinjer – 

sammenligning af handelspriser for identiske ejendomme, sammenligning af handelspriser for lignende 

ejendomme og estimering af dagsværdi på baggrund af afkastbaserede modeller. 
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Materielt anlægsaktiv (kostprismodellen) 

I årsregnskabsloven er kostprismodellen obligatorisk for virksomheder, hvor investering ikke er 

hovedaktiviteten, i modsætning til IFRS og IFRS for SMV, hvor anvendelsen heraf formentlig kun vil 

være relevant, når dagsværdien ikke kan måles. Dette skyldes også det faktum, at det kun er under 

årsregnskabsloven, der er mulighed for opskrivning til dagsværdi. Hverken IAS 16 eller Sektion 17 

indeholder denne mulighed, idet måling til dagsværdi sker efter bestemmelserne i IAS 40 eller Sektion 

16. Derudover er der som nævnt bindingskrav for opskrivningen i henhold til årsregnskabsloven § 41, 

stk. 3. 

 

7.4.4. Værdireguleringer 

Investeringsejendomme (dagsværdimodellen) 

Regulering til dagsværdi indregnes efter alle tre regelsæt i resultatopgørelsen i det år, de vedrører. I 

modsætning til IFRS og IFRS for SMV kræver årsregnskabsloven dog, at de tilhørende forpligtelser 

ligeledes reguleres til dagsværdi. 

 

Tidligere skulle opskrivningen bindes på egenkapitalen i henhold til årsregnskabsloven, men dette krav 

er fjernet i forbindelse med ændringen af årsregnskabsloven i 2007. Virksomheder, der aflagde 

årsrapport efter IFRS, hvor opskrivningen ikke skulle bindes, skulle således alligevel binde 

opskrivningen på egenkapitalen.64 Dette er reguleret i IFRS-bekendtgørelsen § 7. 

 

Materielt anlægsaktiv (kostprismodellen) 

Hvis kostprismodellen efter IAS 16 anvendes, er der mulighed for at opskrive til dagsværdi, hvilket 

dog ikke er ønskværdigt, idet opskrivningen ikke skal føres i resultatopgørelsen, men derimod over 

egenkapitalen. I henhold til IFRS for SMV er der ingen mulighed for at opskrive. 

 

Bortset fra muligheden for opskrivning efter årsregnskabsloven er bestemmelserne for 

kostprismodellen ens i de tre regelsæt: der skal foretages systematisk afskrivning og vurdering af 

nedskrivningsbehov. Det skal dog bemærkes, at ved fastlæggelsen af afskrivningsbeløbet for en 

                                                   
64 PriceWaterhouseCoopers: ”Børshåndbogen 2006”, s. 38 
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ejendom, hvor dagsværdien ikke kendes, skal restværdien sættes til nul efter IFRS. IFRS for SMV 

stiller ikke et tilsvarende krav. 

 

Endelig bemærkes det, at årsregnskabsloven ikke stiller krav om en årlig revurdering af de parametre, 

afskrivningen er beregnet ud fra. Dette er tilfældet for både IFRS eller IFRS for SMV. 

 

7.4.5. Gevinst og tab 

Investeringsejendomme (dagsværdimodellen) 

Den regnskabsmæssige behandling er ens i de tre regelsæt. Forskellen består i, at IFRS er meget mere 

klar i beskrivelsen af, hvorvidt gevinst og tab opgøres. 

 

Materielt anlægsaktiv (kostprismodellen) 

Den regnskabsmæssige behandling ved anvendelse af kostprismodellen er også ens i de tre regelsæt, 

dog med den undtagelse, at bindingen på egenkapitalen skal tilbageføres, såfremt der er sket 

opskrivning på den afhændende ejendom. I modsætning til dagsværdimodellen beskrives metoden til 

opgørelse af gevinst og tab her i alle tre regelsæt. 

 

7.4.6. Oplysninger og præsentation 

Redegørelse for de anvendte principper og forudsætninger følger af alle tre regelsæt, ligesom 

oplysninger om sikkerhedsstillelser, forpligtelser og eventuelle begrænsninger i ejendomsretten også er 

påkrævet. Til gengæld er der store forskelle på, hvor mange øvrige oplysninger, der kræves. 

 

Investeringsejendomme (dagsværdimodellen) 

Årsregnskabsloven specificerer, at dagsværdireguleringerne præsenteres på en særskilt linje i 

resultatopgørelsen. Dette er dog i lighed med IFRS og IFRS for SMV’s generelle bestemmelser for 

præsentation af omsætning. Derimod er fuld IFRS meget konkret hvad angår kravet til oplysninger om 

lejeindtægter og direkte omkostninger, der vedrører investeringsejendommen. Der findes ikke 

tilsvarende krav i hverken årsregnskabsloven eller IFRS for SMV. 
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Der skal i henhold til alle tre regelsæt udarbejdes anlægsnoter. Årsregnskabsloven anfører, at det er 

nødvendigt at tilpasse den skematiske opstilling, således at investeringsejendomme præsenteres adskilt 

fra de øvrige grupper af anlægsaktiver. Regnskabsklasse B ikke forpligtet til at udarbejde anlægsnoter. 

 

Materielt anlægsaktiv (kostprismodellen) 

IFRS kræver udvidede oplysninger om ejendommen, såfremt denne behandles efter kostprismodellen 

som følge af manglende mulighed for fastlæggelse af dagsværdien. 

 

IFRS kræver endvidere en anlægsnote inkl. sammenligningstal, mens IFRS for SMV og 

årsregnskabsloven kun stiller krav om en anlægsnote for indeværende regnskabsår. Endelig stiller 

årsregnskabsloven krav om særskilt præsentation af eventuelt foretagne opskrivninger i 

resultatdisponeringen, og forskellen mellem det beløb, aktivet ville have uden den foretagne 

opskrivning samt den opskrevne værdi, skal oplyses. 

 

7.5. Delkonklusion 

Med udgangspunkt i årsregnskabsloven, IFRS og IFRS for SMV er der foretaget en analyse af de 

forskelle, der er mellem de tre regelsæt. Nogle forskelle er væsentlige og vil have en betydning for 

virksomhederne i forbindelse med en overgang til IFRS for SMV, mens andre forskelle ikke vil have 

en betydning for virksomhederne. 

 

I al væsentlighed består den største forskel mellem de tre regelsæt i, at årsregnskabsloven kun tillader 

anvendelse af dagsværdimodellen efter § 38, hvis virksomhedens hovedaktivitet er investering. 

Omvendt er IFRS for SMV mere lempelig i reglerne for, hvornår dagsværdimodellen skal anvendes. 

 

Såfremt årsregnskabslovens bestemmelser anvendes, er der kun mulighed for opskrivning uden binding 

på egenkapitalen, såfremt virksomhedens hovedaktivitet er investering. Hvis dette ikke er tilfældet, skal 

et beløb svarende til opskrivningen, bindes på egenkapitalen. Denne begrænsning findes hverken i 

IFRS eller IFRS for SMV. Opskrivningerne efter IFRS eller IFRS for SMV vil dog fortsat skulle 

bindes på egenkapitalen, såfremt virksomheden ikke har investering som hovedaktivitet, idet 

årsregnskabslovens bestemmelser går forud for de internationale regelsæt. 
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Der er ikke en egentlig forskel i kravene til oplysninger og præsentation, men notekravene er mest 

omfangsrige efter IFRS, der blandt andet stiller krav om sammenligningstal i anlægsnoten, hvor 

virksomheder, der aflægger årsrapport efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B helt kan 

undlade at præsentere en anlægsnote. Kravene jævnfør IFRS for SMV er færre, men alligevel er der 

flere set i forhold til årsregnskabsloven. 

 

Generelt vurderes kravene investeringsejendomme jævnfør IFRS for SMV at være mere lempelige i 

forhold til IFRS. Omvendt stilles der på visse punkter flere krav i forhold til årsregnskabsloven. 
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8. Regnskabsmæssig behandling af finansielle instrumenter 
Finansielle instrumenter udgør tit en væsentlig del af virksomhedens balance, og kan enten være et 

aktiv eller en forpligtelse. De finansielle instrumenter opdeles i henholdsvis primære finansielle 

instrumenter og afledte finansielle instrumenter. 

 

De primære finansielle instrumenter knytter sig til virksomhedens primære drift som for eksempel 

tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser samt leverandørforpligtelser. De afledte finansielle 

instrumenter anvendes primært til afdækning af risici for tab på aktiver og stigning i forpligtelser, men 

kan også anvendes i forbindelse med spekulation. Nedenstående tabel viser eksempler på finansielle 

instrumenter, herunder afledte finansielle instrumenter opdelt på risiko. 

 

Primære 

finansielle  

instrumenter 

Afledte finansielle instrumenter 

Valutakursrisiko Renterisiko Kreditrisiko 

Likvider 

Tilgodehavender 

fra salg 

Lån 

Varekreditorer 

Værdipapirer  

Spothandel  

Valutaterminskontrakter 

Futures 

Valutaswaps 

Valutaoptioner 

Swaptions 

Aftaleindlån og 

aftalelån 

Obligationer 

Fondsterminskontrakter 

REPO FRA Futures 

Renteswaps 

Renteoptioner 

Factoring 

Debitorforsikring 

 

Tabel 3: Oversigt over finansielle instrumenter65 

 

I det følgende kapitel vil reglerne i henhold til årsregnskabsloven, IFRS samt IFRS for SMV blive 

gennemgået. Med udgangspunkt i denne gennemgang vil der blive udarbejdet en analyse af de forskelle 

der er mellem de tre regelsæt. Kapitlet skal sammen med kapitel 7 danne grundlag for den videre 

analyse af, hvorvidt virksomhederne fremadrettet kan have fordel af at anvende IFRS for SMV. 

 

                                                   
65 BDO: "Fagligt notat om regnskabsmæssig behandling af afledte finansielle instrumenter", s. 3 
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8.1. Årsregnskabsloven 

Den danske regulering vedrørende behandlingen af finansielle instrumenter er at finde i 

årsregnskabsloven samt i de tilhørende kommentarer. Derudover er der udarbejdet 

Regnskabsvejledning 15, som omhandler behandlingen af finansielle instrumenter, herunder 

oplysningskrav og mulighederne for modregning. 

 

8.1.1. Definition 

Finansielle aktiver og forpligtelser defineres i årsregnskabslovens bilag 1, som aktiver i form af:66 

 

- likvide beholdninger 

- aftalt ret til at modtage likvider eller andre finansielle aktiver fra tredjemand 

- aftalt ret til at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med tredjemand på vilkår, der kan 

være gunstige, eller 

- ret over egenkapital i en anden virksomhed. 

 

Eksempler på finansielle aktiver kan være investeringer i aktier og obligationer, kontanter, indestående 

i pengeinstitutter, tilgodehavender fra salg samt andre tilgodehavender. Fysiske aktiver som for 

eksempel varebeholdninger og materielle anlægsaktiver opfylder ikke definitionen på et finansielt 

aktiv. Dette er som følge af, at virksomheden kun har mulighed for at modtage fremtidige 

indbetalinger, men at der ikke eksisterer et egentlig krav på at modtage likvide midler. Det samme 

princip gør sig gældende for forudbetalinger, der medfører rettigheden til at modtage varer eller 

tjenesteydelser. Disse forudbetalinger vil ikke være et finansielt aktiv som følge af, at der ikke 

eksisterer et krav på at modtage likvide midler.67 

 

  

                                                   
66 Årsregnskabsloven, bilag 1, punkt C.4 
67 PriceWaterhouseCoopers: ”Regnskabshåndbogen 2010”, s. 118 
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Finansielle forpligtelser defineres som forpligtelser i form af:68 

 

- aftalt pligt til at afgive likvider eller andre finansielle aktiver til tredjemand eller 

- aftalt pligt til at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med tredjemand på vilkår, der 

kan være ugunstige. 

 

Eksempler på finansielle forpligtelser kan være varekreditorer, lån hos pengeinstitut eller 

realkreditinstitut samt ansvarlig lånekapital. Garantiforpligtelser vil ikke være en finansiel forpligtelse, 

da de fremtidige forpligtelser er knyttet til levering eller udbedring af fejl og mangler vedrørende 

allerede leverede varer og tjenesteydelser.67 

 

Årsregnskabsloven skelner mellem følgende kategorier af finansielle aktiver og forpligtelser:67 

 

- Udlån og tilgodehavender, der hidrører fra virksomhedens egne aktiviteter 

- Finansielle aktiver, der holdes til udløb (f.eks. værdipapirer med fast udløbstidspunkt) 

- Andre finansielle aktiver og afledte finansielle instrumenter, der er aktiver 

- Handelsforpligtelser, og afledte finansielle instrumenter, der er forpligtelser 

- Andre gældsforpligtelser. 

 

Årsregnskabsloven har ikke en klar definition af et afledt finansielt instrument, hvorfor definitionen fra 

IAS 39 må finde anvendelse. Der henvises til afsnit 8.2.1.1. 

 

Årsregnskabslovens regler vedrørende finansielle instrumenter finder ikke anvendelse på: 

 

- kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og fællesledede virksomheder 

- egne kapitalandele og 

- andre finansielle instrumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved bekendtgørelse har 

undtaget fra bestemmelserne i stk. 1 eller 2. 

 

De nærmere regler for ovenstående undtagelser vil ikke blive gennemgået i denne afhandling. 
                                                   
68 Årsregnskabsloven, bilag 1, punkt C.6 
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8.1.1.1. Regnskabsmæssig afdækning 

Som eksempel på et afledt finansielt instrument kan nævnes regnskabsmæssig afdækning. Såfremt 

virksomheden ønsker at reducere eller eliminere en identificeret risiko vedrørende for eksempel 

udsving i valutakurser eller rentesatser, kan den vælge at afdække denne finansielle risiko. 

Afdækningen kan foretages enten for eksisterende finansielle aktiver og forpligtelser eller af forventede 

fremtidige pengestrømme. Den regnskabsmæssige afdækning har til formål at udligne ændringer i de 

afdækkede posters dagsværdi eller pengestrømme.69 

 

Årsregnskabsloven indeholder ikke en definition af, hvornår en transaktion anses for at være en 

regnskabsmæssig afdækning, men det fremgår af § 49, stk. 2, nr. 3, at indtægter og omkostninger, der 

hidrører fra aktiver og forpligtelser, som virksomheden udelukkende benytter til at sikre værdien af 

aktiver og forpligtelser, som virksomheden forventer at modtage eller påtage sig, og tilbageførsel af 

sådanne beløb, skal indregnes direkte på egenkapitalen. Af kommentarerne til årsregnskabsloven 

fremgår det, at der ikke stilles lige så specifikke og detaljerede krav til dokumentationen af 

regnskabsmæssig afdækning, som det er krævet i IAS 39. Følgende betingelser fremgår dog af 

kommentarerne til årsregnskabsloven, men er ikke deciderede krav efter årsregnskabsloven: 70 

 

- Virksomheden skal udarbejde en beskrivelse af målet, strategien og politikken for hver type af 

de identificerede finansielle risici og de tilhørende afdækningsforretninger 

- Der skal foreligge dokumentation for, at afdækningsforretningen er erhvervet med henblik på at 

afdække en specifik finansiel risiko, herunder hvilken risiko virksomheden står overfor 

- En afdækket fremtidig transaktion skal være højst sandsynlig 

- Ved indgåelse af afdækningsforretningen skal virksomheden dokumentere, at denne forventes 

at være effektiv i hele løbetiden 

- Under afdækningsforretningens løbetid skal virksomheden teste effektiviteten af 

afdækningsforretningen (effektiviteten skal ligge mellem 80 % og 125 %) 

- Ved afslutningen af afdækningsforretningen skal effektiviteten testes igen. 

                                                   
69 Gottliebsen, Morten: ”Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme”, s. 38 
70 Kommentarer til årsregnskabsloven, afsnit 395 
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Da årsregnskabslovens bestemmelser er lempeligere end IAS 39, kan virksomheden nøjes med at have 

udarbejdet en politik for risikoafdækningen som dokumentation for, at der foretages regnskabsmæssig 

afdækning. 

 

I forbindelse med behandlingen af regnskabsmæssige afdækninger, skal virksomheden være 

opmærksom på, at der foreligger særlige regler og undtagelser. Såfremt andet ikke nævnes i de 

følgende afsnit, vil reglerne være de samme som for øvrige afledte finansielle instrumenter. 

 

8.1.2. Indregning 

Finansielle instrumenter skal indregnes efter de almindelige indregningskriterier jævnfør ÅRL § 33. 

Det betyder, at finansielle aktiver skal indregnes, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 

fordele vil tilflyde virksomheden, og når aktivets værdi kan måles pålideligt. På samme vis skal en 

forpligtelse indregnes, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 

og når forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 

Det fremgår ikke klart af årsregnskabsloven, hvornår indregning af et aktiv eller en forpligtelse skal 

ophøre. Det må derfor udledes, at ophør af indregning skal ske, når aktivet eller forpligtelsen ikke 

opfylder betingelserne, som nævnt ovenfor. 

 

8.1.3. Måling 

Af bilag 8 fremgår en oversigt over målingen af finansielle aktiver og forpligtelser. 

 

Første måling 
Jævnfør ÅRL § 36 skal alle aktiver og forpligtelser på tidspunktet for første indregning måles til 

kostpris. For et aktiv er kostprisen det beløb, der er ydet som vederlag for aktivet, mens kostprisen for 

en forpligtelse er det beløb, der er modtaget som vederlag for forpligtelsen.71 

  

                                                   
71 Årsregnskabsloven, bilag 1, punkt D.6 



Kandidatafhandling 2011 Christina Spure  
cand.merc.aud. Regitze Galsgaard 

Side 58 af 137 

Efterfølgende måling 

Hovedreglen er jævnfør ÅRL § 37, at de finansielle aktiver samt de finansielle forpligtelser, som indgår 

i en handelsbeholdning72 eller er afledte finansielle instrumenter, efterfølgende skal måles til 

dagsværdi. Dagsværdien svarer til den salgsværdi, der kan konstateres for aktivet eller forpligtelsen på 

et velfungerende marked. Såfremt en tilnærmet salgsværdi ikke kan konstateres for hele aktivet eller 

forpligtelsen, skal salgsværdien så vidt muligt måles på de enkelte bestanddele. Eksisterer der ej heller 

et marked for de enkelte bestanddele, skal værdien måles til en tilnærmet salgsværdi ved hjælp af den 

for aktivet eller forpligtelsen relevante kapitalværdi, hvis denne kan beregnes ved hjælp af 

værdiansættelsesmodeller og -teknikker. Kan salgsværdien ikke beregnes, skal aktivet eller 

forpligtelsen måles til kostpris.73 

 

Til ovenstående bestemmelse om efterfølgende måling til dagsværdi findes der en undtagelse, som 

angiver, at der efterfølgende skal ske måling til amortiseret kostpris. Undtagelsen gælder for 

følgende:74 

 

- udlån og tilgodehavender, der hidrører fra virksomhedens egne aktiviteter, i det omfang de ikke 

indgår i en handelsbeholdning, 

- øvrige finansielle aktiver, der ikke er afledte finansielle instrumenter, og som beholdes til udløb, 

samt 

- finansielle forpligtelser, der ikke indgår i en handelsbeholdning og som ikke er afledte 

finansielle instrumenter. 

 

Amortiseret kostpris er den værdi, til hvilken et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse blev målt 

ved første indregning medfradrag af afdrag, tillæg eller fradrag af den samlede afskrivning på 

forskellen mellem det oprindeligt indregnede beløb og det beløb, der forfalder ved udløb, og fradrag af 

nedskrivninger. 75 

 

                                                   
72 Der skal være en handelshensigt med beholdningen. Det er primært finansielle virksomheder, som har forpligtelser, der 
indgår i en handelsbeholdning. 
73 Årsregnskabsloven § 37, stk. 1 
74 Årsregnskabsloven § 37, stk. 2 
75 Årsregnskabsloven, bilag 1, punkt D.1 



Kandidatafhandling 2011 Christina Spure  
cand.merc.aud. Regitze Galsgaard 

Side 59 af 137 

Amortiseringen skal beregnes på grundlag af den effektive rente på erhvervelsestidspunktet. 

Omkostninger, der er opstået i forbindelse med erhvervelsen af det finansielle aktiv eller den finansielle 

forpligtelse, og som efterfølgende skal måles til amortiseret kostpris, indgår i kostprisen på 

erhvervelsestidspunktet og fordeles derefter over aktivets henholdsvis forpligtelsens løbetid. 

 

Af ÅRL § 38 fremgår det, at virksomheder, der har investering som hovedaktivitet, eksempelvis 

investeringsejendomme og portefølje af værdipapirer, skal opgøre deres pågældende 

investeringsaktiver til dagsværdi. Det samme gør sig gældende for de tilhørende forpligtelser, for 

eksempel kreditforeningslån og andre direkte lån. 

 

8.1.4. Nedskrivning 

Finansielle instrumenter, der løbende reguleres til amortiseret kostpris, skal suppleres af en vurdering 

af nedskrivningsbehovet til genindvindingsværdi for anlægsaktiver jævnfør ÅRL § 42 og til 

nettorealisationsværdi for omsætningsaktiver jævnfør ÅRL § 46, stk. 2.76 

 

8.1.5. Gevinst og tab 

I forbindelse med den løbende regulering af de finansielle aktiver og forpligtelser, skal der tages stilling 

til, hvorvidt reguleringerne skal ske via resultatopgørelsen, eller hvorvidt de skal indregnes direkte på 

egenkapitalen. 

 

Det fremgår af ÅRL § 49, stk. 1, at indtægter skal indregnes i takt med, at de indtjenes. Det fremgår 

endvidere, at indtægter efter § 37, stk. 1 og 2 samt § 38, stk. 1 og 3 altid anses for indtjent. Det betyder, 

at reguleringer, der sker efter reglerne herfor, som hovedregel skal indregnes via resultatopgørelsen. 

 

En undtagelse til hovedregelen findes i ÅRL § 49, stk. 2 nr. 3. Heraf fremgår det, at indtægter og 

omkostninger, der hidrører fra aktiver og forpligtelser, som virksomheden udelukkende benytter til at 

sikre værdien af aktiver og forpligtelser, som virksomheden forventer at modtage eller påtage sig, samt 

tilbageførsel af sådanne beløb, ikke må indregnes i resultatopgørelsen, men i stedet skal indregnes 

                                                   
76 Kommentarer til årsregnskabsloven, afsnit 301 
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direkte på egenkapitalen. Det betyder med andre ord, at indtægter og omkostninger fra afledte 

finansielle instrumenter, som anvendes til regnskabsmæssig afdækning af fremtidige pengestrømme 

skal indregnes direkte på egenkapitalen, mens reguleringerne vedrørende de finansielle instrumenter 

skal indregnes via resultatopgørelsen, såfremt de er anskaffet med henblik på spekulation eller 

afdækning af dagsværdier. Først når den afdækkede transaktion gennemføres, vil beløbet fra 

egenkapitalen blive ført tilbage.77 

 

Undtagelsen sikrer, at reguleringerne af de sikrede aktiver og forpligtelser følger de pengestrømme, der 

sikres. 

 

Derudover fremgår det af ÅRL § 50 at indtægter og omkostninger, der hidrører fra aktiver og 

forpligtelser, hvis værdi er effektivt sikret af andre aktiver og forpligtelser, kan modregnes i indtægter 

og omkostninger, der hidrører fra sikringsdispositionerne. Dette er i klar strid med reglerne i ÅRL § 13, 

stk. 1 nr. 8, som angiver, at hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles 

hver for sig, ligesom at de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden. Argumentet for alligevel 

at tillade modregning må derfor være, at transaktionerne fra sikringsdispositionerne netop er anskaffet 

med det formål at udligne de indtægter og omkostninger, der opstår fra de sikrede aktiver og 

forpligtelser. 

 

8.1.6. Oplysninger og præsentation 

Kravene til oplysninger og præsentation vedrørende finansielle instrumenter i årsrapporten fremgår af 

årsregnskabslovens §§ 53 og 56. Derudover kan Regnskabsvejledning 1578 også anvendes, om end 

denne ikke er opdateret for nylig. 

 

Jævnfør ÅRL § 53 skal virksomheden under anvendt regnskabspraksis redegøre for de 

indregningsmetoder og målegrundlag som er anvendt på posterne i årsregnskabet. Af ÅRL § 53, stk. 2, 

punkt 1.a fremgår det endvidere, at for finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til kapitalværdi 

eller amortiseret kostpris, skal forudsætningerne for den valgte beregningsmetode oplyses. En 

                                                   
77 PriceWaterhouseCoopers: ”Regnskabshåndbogen 2010”, s. 122 
78 Regnskabsvejledning 15 – Finansielle instrumenter: Oplysninger og modregning 
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virksomhed, der har indgået aftale om regnskabsmæssig afdækning, skal endvidere oplyse om metoden 

for sikringen, samt hvorvidt de opfylder kriterierne i afsnit 8.1.1.1.79 Dette er uanset, om der er tale om 

sikring af dagsværdier eller sikring af fremtidige pengestrømme. 

 

Som nævnt tidligere i afhandlingen skal indtægter og omkostninger fra afledte finansielle instrumenter, 

som anvendes til regnskabsmæssig afdækning af fremtidige pengestrømme, indregnes direkte på 

egenkapitalen. Af ÅRL § 56 fremgår det, at virksomheden skal oplyse om bevægelser på 

egenkapitalen, herunder størrelsen primo, til- og afgange samt størrelsen ultimo. 

 

Først når den afdækkede transaktion gennemføres, vil beløbet fra egenkapitalen blive ført tilbage via 

resultatopgørelsen. Det er i dette tilfælde tilladt at foretage en eventuel modregning med den 

afdækkede post, således at kursreguleringen vedrørende pengestrømsdækningen indregnes sammen 

med den afdækkede post. Bestemmelsen vedrører kun præsentationen i resultatopgørelsen, hvilket 

betyder, at værdien af den regnskabsmæssige afdækning ikke kan modregnes i værdien af det 

afdækkede i balancen.80 Virksomheden kan dog i enkelte tilfælde foretage modregning i balancen. Det 

kræver, at virksomheden har modregningsadgang, samt at de har til hensigt, eller er forpligtet til, at 

afregne beløbene netto, eller at de har til hensigt at realisere aktiver og forpligtelser samtidig. 

Modregning i balancen kan derfor kun ske i begrænset omfang.81 

 

Af øvrige oplysningskrav som kan være relevante i forhold til finansielle aktiver og forpligtelser kan 

nævnes:82 

 

- Tilgodehavender under omsætningsaktiver, der forfalder til betaling mere end ét år efter 

regnskabsårets udløb, skal præsenteres særskilt 

- Forpligtelser der forfalder til betalinger inden for et år efter regnskabsårets udløb skal 

klassificeres som kortfristede gældsforpligtelser – andre forpligtelser er langfristede 

- Oplysninger om den del af virksomhedens gæld der forfalder til betaling mere end fem år efter 

regnskabsårets udløb. 

                                                   
79 Åregnskabsloven § 53, stk. 2, nr. 3 
80 PriceWaterhouseCoopers: ”Regnskabshåndbogen 2010”, s. 124 
81 Regnskabsvejledning 15 – Finansielle instrumenter: Modregning af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser 
82 PriceWaterhouseCoopers: ”Regnskabshåndbogen 2010”, s. 124 
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8.2. IFRS 

Blandt de internationale regnskabsstandarder er det IFRS 7, IAS 32 samt IAS 39, som behandler den 

regnskabsmæssige behandling af finansielle instrumenter. Alle tre standarder skal læses i 

sammenhæng.83 

 

IFRS 7 indeholder bestemmelser om oplysningskravene, IAS 32 indeholder bestemmelser om 

præsentationskravene, mens IAS 39 indeholder bestemmelser angående indregning og måling. 

 

8.2.1. Definition 

Det fremgår af IAS 32.11, at et finansielt instrument er enhver kontrakt, som medfører et finansielt 

aktiv i en virksomhed og en finansiel forpligtelse eller et egenkapitalinstrument i en anden virksomhed. 

Alle aftalebaserede monetære poster er omfattet af definitionen på finansielle instrumenter. 

Tilgodehavender og forpligtelser, der ikke er aftalebaserede, vil således ikke være omfattet af de 

ovenfor nævnte standarder. Dette gør sig for eksempel gældende for mellemværender, der er etableret 

ved lov, som for eksempel skattetilgodehavender og skatteforpligtelser. 

 

Finansielle aktiver defineres som aktiver i form af:84 

 

- likvide beholdninger 

- en anden virksomheds egenkapitalinstrumenter 

- en kontraktlig ret til at modtage likvide midler eller andre finansielle aktiver fra en anden 

virksomhed eller 

- en kontraktlig ret til at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med en anden virksomhed 

på potentielt gunstige betingelser for virksomheden 

- en kontrakt, som skal eller kan afregnes i virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter, og som 

er: 

                                                   
83 Fedders, Jan og Steffensen, Henrik: ”ÅRSRAPPORT efter internationale regnskabsstandarder”, s. 557 
84 IAS 32.11 
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o et ikke afledt finansielt instrument, for hvilket virksomheden er eller kan blive forpligtet 

til at modtage et variabelt antal af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter eller 

o et afledt finansielt instrument som skal eller kan blive afregnet på anden måde end ved 

udveksling af et fast beløb i likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver med et 

bestemt antal af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter 

 

Finansielle forpligtelser defineres som forpligtelser i form af:85 

 

- en kontraktlig forpligtelse til at overdrage likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver til 

en anden virksomhed eller 

- en kontraktlig forpligtelse til at udveksle finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser med en 

anden virksomhed på potentielt ugunstige betingelser for virksomheden 

- en kontrakt, som skal eller kan afregnes i virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter, og som 

er: 

o et ikke afledt finansielt instrument, for hvilket virksomheden er eller kan blive forpligtet 

til at levere et variabelt antal af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter eller 

o et afledt finansielt instrument som skal eller kan blive afregnet på anden måde end ved 

udveksling af et fast beløb i likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver med et 

bestemt antal af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter 

 

Et egenkapitalinstrument er en aftale, der giver indehaveren ret til en interesse i en anden virksomheds 

nettoaktiver. Det betyder med andre ord, at egenkapitalinstrumenter omfatter såvel kapitalandele som 

potentielle kapitalandele i form af aktie- og tegningsretter.86 Dog vil finansielle instrumenter som for 

eksempel kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder ikke være omfattet af 

standarden. Der er udarbejdet særskilte standarder for behandlingen heraf, hvilke der ikke vil blive 

foretaget nærmere gennemgang af i denne afhandling. 

 

I lighed med årsregnskabslovens bestemmelser vil forudbetalte omkostninger eller forud modtagne 

indtægter, ikke være omfattet af reglerne for finansielle instrumenter.  

                                                   
85 IAS 32.11 
86 Fedders, Jan og Steffensen, Henrik: ”ÅRSRAPPORT efter internationale regnskabsstandarder”, s. 557 
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IAS skelner mellem følgende kategorier af finansielle aktiver og forpligtelser:87 

 

- Udlån og tilgodehavender, der hidrører fra virksomhedens egne aktiviteter 

- Finansielle aktiver, som beholdes til udløb (f.eks. værdipapirer med fast udløbstidspunkt) 

- Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen (aktiver, der besiddes 

med handel for øje, frivillig klassificering samt afledte finansielle instrumenter) 

- Alle øvrige finansielle aktiver der holdes med salg-for-øje (f.eks. aktier) 

- Handelsforpligtelser, og afledte finansielle instrumenter, der er forpligtelser 

- Andre gældsforpligtelser. 

 

8.2.1.1. Afledte finansielle instrumenter 

Afledte finansielle instrumenter, defineres i IAS 39.9 som et finansielt instrument, 

 

- hvis værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, værdipapirkurs, råvarepris, 

valutakurs, pris- eller renteindeks, kreditvurdering eller kreditindeks eller lignende variabler 

- som ved indgåelsen ikke kræver eller kun kræver en begrænset nettoinvestering i forhold til 

andre typer kontrakter, der påvirkes på tilsvarende måde af ændrede markedsvilkår, og 

- som afregnes på et fremtidigt tidspunkt. 

 

Som typiske eksempler på afledte finansielle instrumenter kan nævnes terminskontrakter, swaps og 

optioner. Det karakteristiske ved afledte finansielle instrumenter er, at virksomheden benytter dem til at 

kompensere for effekten af for eksempel kursværdiændringer på et primært finansielt instrument. 

Afledte finansielle instrumenter kan derudover også anvendes til spekulation. 

 

IAS 39 opererer derudover med begrebet ”indbyggede afledte finansielle instrumenter”. Herved forstås 

at et afledt finansielt instrument er indbygget i en kommerciel aftale eller i et primært finansielt 

instrument. IFRIC 9 indeholder nærmere bestemmelser for behandlingen heraf. 

 

                                                   
87 IAS 39.9 
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8.2.1.2. Regnskabsmæssig afdækning 

De internationale regnskabsstandarder giver mulighed for at foretage regnskabsmæssig afdækning af 

finansielle risici. Af IAS 39.86 fremgår tre former for afdækning: 

 

- Afdækning af dagsværdi (afdækning af risikoen for ændringer i dagsværdien af et indregnet 

aktiv eller en forpligtelse som vil påvirke resultatet) 

- Afdækning af pengestrømme (afdækning af risikoen for ændringer i fremtidige pengestrømme, 

som potentielt vil påvirke resultatet) 

- Afdækning af nettoinvesteringer i udenlandsk enhed. 

 

For at posterne regnskabsmæssigt kan behandles som regnskabsmæssig afdækning efter reglerne i IAS 

39, skal følgende betingelser være opfyldt:88 

 

- Der skal ved indgåelse af aftalen foreligge en formel dokumentation om afdækningsforholdet, 

virksomhedens risikostyring samt strategien der ligger til grund for afdækningen. 

Dokumentationen skal indeholde informationer om det afdækkede, risikoen for det afdækkede, 

instrumentet der anvendt til afdækning samt oplysninger om hvorledes virksomheden vil måle 

effektiviteten af den regnskabsmæssige afdækning 

- Afdækningen skal forventes at være meget effektiv til at udligne værdiudsving/ændringer i 

pengestrømme, i overensstemmelse med risikostyringsstrategien 

- Effektiviteten af dækningen skal kunne måles pålideligt 

- Afdækningen skal vurderes løbende og være meget effektiv i hele regnskabsperioden 

- Ved afdækning af fremtidige pengestrømme skal disse fremtidige pengestrømme være meget 

sandsynlige. 

 

Såfremt ovenstående betingelser er opfyldt, skal sikring af dagsværdier samt fremtidige pengestrømme 

behandles efter bestemmelserne om regnskabsmæssig afdækning jævnfør IAS 39.89 - 102. 

 

Afdækningen vurderes ikke at skulle være 100 % effektiv. Det forventes dog, at værdiudsvinget på 

afdækningsinstrumentet skal ligge på mellem 80 og 125 % af værdiudsvinget på det afdækkede. 
                                                   
88 IAS 39.88 
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8.2.2. Indregning 

Finansielle aktiver og forpligtelser skal jævnfør IAS 39.14 indregnes, når virksomheden bliver 

underlagt instrumentets kontraktlige bestemmelser – det vil sige, når virksomheden indtræder i 

aftalen.89  

 

For ”almindelige køb”90 vil virksomheden have mulighed for at indregne instrumentet enten på 

handelsdatoen eller på afregningsdatoen.91 Handelsdatoen er den dato, hvor virksomheden forpligter 

sig til at købe eller sælge et aktiv.92 Afregningsdatoen er den dato, hvor et aktiv overdrages til eller af 

virksomheden.93 

 

I tilfælde, hvor virksomheden har indgået aftale om at købe eller sælge et finansielt instrument på et 

fremtidigt tidspunkt til en fastlagt pris, skal denne aftale således altid indregnes på aftaletidspunktet. 

I tilfælde, hvor levering finder sted umiddelbart efter aftalens indgåelse, vil virksomhederne have to 

muligheder for valg af indregningstidspunkt – handelsdatoen eller afregningsdatoen. Den anvendte 

regnskabspraksis skal være konsistent inden for de enkelte kategorier, som er nævnt i afsnit 8.2.1. 

 

Virksomheden skal indregne finansielle aktiver, så længe de økonomiske fordele ved aktiverne tilfalder 

virksomheden. Indregningen af de finansielle aktiver ophører således, når de kontraktlige rettigheder til 

pengestrømmene ophører, eller når virksomheden overdrager aktivet og samtidig overfører alle 

væsentlige risici og fordele, som er tilknyttet det finansielle instrument. 

 

Der vil for regnskabsår, som begynder 1. juli 2011 og senere blive indført nye oplysningskrav 

vedrørende ophør af indregning. De nuværende bestemmelser foreskriver, at virksomheden, såfremt 

den har overdraget finansielle aktiver på en sådan måde at ingen eller kun en del af aktiverne opfylder 

kriterierne for ophør af indregning, skal give oplysninger om aktivets art, risiciene og afkastet 

forbundet hermed samt den regnskabsmæssige værdi af de aktiver og forpligtelser, der fortsat vil blive 
                                                   
89 PriceWaterhouseCoopers: ”Regnskabshåndbogen 2010”, s.133 
90 For eksempel værdipapirhandler på sædvanlige markedsvilkår, hver levering sker umiddelbart efter aftalens indgåelse 
91 IAS 39.38 
92 IAS 39, AG55 
93 IAS 39, AG56 
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indregnet. De nye bestemmelser stiller mere strenge krav til de oplysninger, der skal gives i forbindelse 

med sådanne overdragelser. For virksomheden kan det betyde, at den skal foretage en gennemgang af 

dens informationssystemer samt interne kontroller for derigennem at sikre sig, at den kan afgive de 

nødvendige oplysninger og dermed opfylde kravene. 94 Der vil således ikke være nogle deciderede 

ændringer til metoden, men der vil blive stillet større krav til de oplysninger, der skal gives. 

 

8.2.3. Måling 

Af bilag 9 fremgår en oversigt over målingen af finansielle aktiver og forpligtelser. 

 

Første måling 
Jævnfør IAS 39.43 skal virksomheden ved første indregning af et finansielt aktiv eller forpligtelse, 

måle aktivet eller forpligtelsen til dagsværdien på erhvervelsestidspunktet med tillæg af 

transaktionsomkostninger, som kan henføres direkte til aktivet eller forpligtelsen. Dagsværdien vil 

sædvanligvis svare til det beløb, der er betalt ved erhvervelsen af det finansielle aktiv, eller det 

provenu, der er modtaget ved den finansielle forpligtelse.95 

 

Efterfølgende måling 
Den efterfølgende måling afhænger af hvilken type af finansielt instrument, der er tale om. De 

forskellige typer af finansielle instrumenter er nævnt i afsnit 8.2.1. 

 

Hovedreglen er jævnfør IAS 39.46, at virksomheden efter den første indregning skal måle finansielle 

aktiver til dagsværdi. Følgende finansielle aktiver er dog undtaget fra denne hovedregel:96 

 

- udlån og tilgodehavender, der hidrører fra virksomhedens egne aktiviteter, i det omfang de ikke 

indgår i en handelsbeholdning, skal måles til amortiseret kostpris ved anvendelse af den 

effektive rentes metode 

- øvrige finansielle aktiver, der ikke er afledte finansielle instrumenter, og som beholdes til udløb, 

skal måles til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode 

                                                   
94 Ernst & Young: “Supplement to IFRS outlook, issue 85”, s. 3 
95 PriceWaterhouseCoopers: ”Regnskabshåndbogen 2010”, s.136 
96 IAS 39.46, punkt a-c 
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- investeringer i egenkapitalinstrumenter, som ikke har nogen officiel handelskurs på et aktivt 

marked, og hvis dagsværdi ikke kan måles pålideligt, samt afledte finansielle instrumenter 

knyttet hertil, og som skal afregnes samtidigt med egenkapitalinstrumentet, skal måles til 

kostpris. 

 

For finansielle forpligtelser er hovedreglen, at virksomheden efter den første indregning skal foretage 

måling til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode. Følgende finansielle 

forpligtelser er dog undtaget herfra:97 

 

- finansielle forpligtelser, der indgår i en handelsbeholdning skal måles til dagsværdi 

- afledte finansielle instrumenter skal måles til dagsværdi 

 

Amortiseringen skal ske på samme måde som beskrevet under reglerne efter årsregnskabsloven jævnfør 

afsnit 8.1.3. 

 

8.2.4. Nedskrivning 

Finansielle instrumenter, der løbende reguleres til amortiseret kostpris, skal ved hver 

regnskabsaflæggelse underkastes en nedskrivningstest.98 Nedskrivning skal foretages, når de 

forventede fremtidige pengestrømme er lavere end på købs-/udstedelsestidspunktet. En fordring skal 

for eksempel nedskrives til nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme baseret på den effektive rente 

på udstedelses-/anskaffelsestidspunktet. Af faktorer, som kan indikere at aktivet skal nedskrives, kan 

nævnes en væsentlig forværrelse af debitors kreditværdighed, aftalebrud, stor sandsynlighed for 

konkurs eller andre tegn på væsentlige økonomiske problemer samt ophør af et aktivt marked.99 

 

                                                   
97 IAS 39.47 
98 IAS 39.58 
99 PriceWaterhouseCoopers: ”Regnskabshåndbogen 2010”, s. 137 
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8.2.5. Gevinst og tab 

I lighed med bestemmelserne for årsregnskabsloven skal der i forbindelse med den løbende regulering 

af de finansielle aktiver og forpligtelser, tages stilling til, hvorvidt reguleringerne skal ske via 

resultatopgørelsen, eller hvorvidt de skal indregnes direkte på egenkapitalen. 

 

Hovedreglen er, at gevinster og tab fra ændringer i de finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser 

skal indregnes i resultatopgørelsen. Dette er uanset, om der sker måling til dagsværdi eller til 

amortiseret kostpris. Der er dog følgende undtagelser:100 

 

- Ændringer i finansielle aktiver disponible for salg skal indregnes i øvrig totalindkomst101. Først 

når aktivet sælges, skal der ske indregning i resultatopgørelsen. Tab opstået som følge af 

værdiforringelse skal dog indregnes i resultatet. 

- Ændringer i finansielle aktiver og forpligtelser, som er sikrede poster, skal reguleres efter 

særskilte regler om sikring i IAS 39 afsnit 89-102. 

 

Ved sikring af dagsværdier skal reguleringer til den regnskabsmæssige afdækning indregnes via 

resultatet.102 Omvendt skal reguleringer i forbindelse med sikring af fremtidige pengestrømme 

indregnes via øvrig totalindkomst.103 En eventuel ineffektiv del skal indregnes i resultatopgørelsen. 

Dette kan kun lade sig gøre, såfremt afdækningen er effektiv på lang sigt, men ikke på kort sigt. 

Såfremt afdækningen er ineffektiv på lang sigt, kan den ikke længere regnskabsmæssigt behandles som 

en regnskabsmæssig afdækning. Den del, som er indregnet direkte i den øvrige totalindkomst, skal 

indregnes i resultatopgørelsen når den afdækkede transaktion gennemføres.104   

 

8.2.6. Oplysninger og præsentation 

Kravene til oplysninger og præsentation vedrørende finansielle instrumenter, både primære og afledte, 

fremgår primært af IFRS 7.  

                                                   
100 IAS 39.55 og IAS 39.56 
101 Årsregnskabsloven opererer ikke med totalindkomstbegrebet. I danske årsrapporter vil øvrig totalindkomst fremgå under 
egenkapitalen 
102 IFRS 39.89 
103 IFRS 39.95 
104 PriceWaterhouseCoopers: ”Regnskabshåndbogen 2010”, s. 140 
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Derudover finder kravene i IAS 1 også anvendelse. Det betyder, at virksomheden skal oplyse om 

anvendt regnskabspraksis, herunder målegrundlaget og anvendt regnskabspraksis i øvrigt, som er 

relevant for forståelsen af årsrapporten. Såfremt virksomhederne har foretaget regnskabsmæssig 

afdækning, skal de for hver type af afdækning, give separate oplysninger om:105 

 

- en beskrivelse af sikringsforholdet 

- en beskrivelse af sikringsinstrumenterne og deres dagsværdi på balancedagen 

- arten af de afdækkede risici. 

 

Der er i IFRS 7106 defineret en række oplysningskrav vedrørende de kvalitative og kvantitative 

oplysninger, som skal gives i årsrapporten vedrørende de finansielle instrumenter. Oplysningskravene 

indeholder blandt andet oplysninger om de risici, virksomheden er udsat for, virksomhedens mål og 

politikker samt oplysninger om kreditrisici, likviditetsrisici og markedsrisici. 

 

Såfremt der foretages sikring af fremtidige pengestrømme, skal virksomheden give yderligere 

oplysninger om:107 

 

- de perioder, hvor pengestrømmene forventes at finde sted, og hvornår de forventes at påvirke 

resultatet 

- en beskrivelse af tidligere sikrede pengestrømme, hvor de sikrede transaktioner ikke længere 

forventes at finde sted 

- det beløb, der er indregnet i øvrig totalindkomst i regnskabsåret 

- det beløb, der er overført fra egenkapitalen og indregnet i resultatet i løbet af perioden 

- det beløb, der er fjernet fra egenkapitalen i løbet af regnskabsåret og indregnet i kostprisen for 

et ikke-finansielt aktiv eller en ikke-finansiel forpligtelse. 

 

  

                                                   
105 IFRS 7.22 
106 IFRS 7. 33 og 7.34 
107 IFRS 7.23 
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Virksomheden skal derudover særskilt oplyse om:108 

 

- Gevinst og tab på sikringsinstrumenter og det sikrede (dagsværdisikring) 

- Ineffektivitet, som indregnes i resultatet, og som hidrører fra sikring af pengestrømme 

- Ineffektivitet, som indregnes i resultatet, og som hidrører fra sikring af nettoinvesteringer i 

udenlandske virksomheder. 

  

Jævnfør IFRS 7.6 skal virksomheden kategorisere de finansielle instrumenter således, at det er muligt 

at foretage afstemning af balanceposterne. Kategoriseringen skal ske efter opdelingen i afsnit 8.2.1. 

Oplysningerne kan enten gives som særskilte poster i balancen eller i noterne. Derudover indeholder 

IFRS 7 visse oplysningskrav om dagsværdi, for eksempel oplysninger om metoder og forudsætninger 

for opgørelse af dagsværdi. Disse krav skal give regnskabsbruger mulighed for at udarbejde egne skøn 

over eventuelle forskelle mellem regnskabsmæssig værdi og dagsværdi for sådanne aktiver. 

 

IAS 32 anfører, at finansielle aktiver ved præsentationen kan modregnes i finansielle forpligtelser 

når:109 

 

- der er legal modregningsadgang (juridisk ret) 

- virksomheden har til hensigt enten at afregne netto eller afregne aktivet og forpligtelsen 

samtidig 

 

Modregning af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser er derfor kun muligt i et begrænset 

omfang. 

 

8.3. IFRS for SMV 

Reguleringen vedrørende finansielle instrumenter er at finde i to sektioner i IFRS for SMV – 

henholdsvis Sektion 11 og Sektion 12. Sektion 11 omhandler almindelige finansielle instrumenter110, 

                                                   
108 IFRS 7.24 
109 IAS 32.42 
110 Oversat fra engelsk – Basic Financial Instruments, IFRS for SME’s 11.1 
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mens Sektion 12 omhandler andre finansielle instrumenter111. Opdelingen må fortolkes således, at 

Sektion 11 omhandler de almindelige finansielle instrumenter, mens Sektion 12 omhandler de mere 

komplekse finansielle instrumenter, som for eksempel regnskabsmæssig afdækning. Såfremt 

virksomheden udelukkende besidder almindelige finansielle instrumenter, vil Sektion 12 ikke være 

relevant. Dog skal virksomheden overveje indholdet af sektionen for at sikre, at den ikke kan være 

omfattet af bestemmelserne heri.112 

 

Det fremgår af standarden, at virksomheden skal vælge, hvorvidt de ønsker at aflægge efter:113 

 

- bestemmelserne i både Sektionerne 11 og 12  

- bestemmelserne i IAS 39 vedrørende indregning og måling samt oplysningskravene jævnfør 

Sektionerne 11 og 12. 

 

Der gives således mulighed for at indregne finansielle instrumenter efter bestemmelserne i fuld IFRS, 

men samtidig at undgå de omfangsrige oplysningskrav, som fuld IFRS stiller. 

 

8.3.1. Definition 

Det fremgår af IFRS for SMV Sektion 11.3, at et finansielt instrument er enhver kontrakt, som 

medfører et finansielt aktiv i en virksomhed og en finansiel forpligtelse eller et egenkapitalinstrument i 

en anden virksomhed. 

 

I Sektion 11, som omhandler de almindelige finansielle instrumenter, defineres finansielle aktiver og 

forpligtelser som:114 

 

- likvide beholdninger 

- gældsbreve i form af tilgodehavender og gæld (yderligere betingelser jævnfør standardens 

Sektion 11.9 skal være opfyldt jævnfør nedenfor) 

                                                   
111 Oversat fra engelsk – Other Financial Instruments Issues, IFRS for SME’s 11.1 
112 IFRS for SME’s 11.1 
113 IFRS for SME’s 11.2 
114 IFRS for SME’s, 11.8 
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- tilsagn om at modtage lån, som ikke kan nettoafregnes i likvide midler og hvor forpligtelsen på 

indfrielsestidspunktet forventes at indfri betingelserne i standardens Sektion 11.9 jævnfør 

nedenfor 

- investeringer i inkonvertible præferenceaktier samt investeringer i ikke-indløselige ordinære 

aktier og præferenceaktier. 

 

Som det fremgår af andet og tredje punkt ovenfor, er der nogle yderligere krav som skal være opfyldt, 

for at der kan ske klassificering som et almindeligt finansielt instrument:115 

 

- det tilbagebetalte beløb er: 

o et fast beløb 

o et fast afkast over instrumentets levetid 

o et variabelt afkast, der over instrumentets levetid svarer til et alment anerkendt 

renteindeks for eksempel CIBOR eller 

o et afkast, der afhænger af en fast eller variabel rente, forudsat at både den faste og 

variable rente er positive 

- der er ingen kontraktlige bestemmelser, som kan resultere i at kreditor mister retten til 

hovedstolen eller til de tilskrevne renter 

- der er ingen kontraktmæssige bestemmelser, som på baggrund af fremtidige begivenheder kan 

medføre, at debitor ekstraordinært ikke må afdrage på gælden samt at kreditor ikke må forøge 

lånet til debitor 

- der er ingen betingede bestemmelser i aftalen om afkast eller afdrag, bortset fra det variable 

afkast som beskrevet i første punkt samt bestemmelserne om afdrag før tid som beskrevet i 

tredje punkt. 

 

Eksempler på finansielle instrumenter, som opfylder ovenstående kriterier kan være tilgodehavender 

fra salg og tjenesteydelser, leverandørgæld, banklån samt mellemregninger med tilknyttede eller 

associerede virksomheder.116 

 

                                                   
115 IFRS for SME’s, 11.9 
116 IFRS for SME’s, 11.10 
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Såfremt de finansielle instrumenter ikke opfylder de nævnte betingelser, vil de finansielle instrumenter 

i stedet være omfattet af Sektion 12, som omhandler andre finansielle instrumenter. Af eksempler på 

finansielle instrumenter som skal behandles efter Sektion 12, kan nævnes terminskontrakter, swaps, 

optioner, konvertible aktier samt lån med usædvanlige betalingsbetingelser. 

 

Reglerne i Sektionerne 11 og 12 finder ikke anvendelse på: 

 

- kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures, 

- egne kapitalandele 

- leasing og 

- arbejdsgivers rettigheder og forpligtelser vedrørende personaleaflønningsordninger 

 

De nærmere regler for ovenstående undtagelser vil ikke blive gennemgået i denne afhandling. 

 

8.3.1.1. Regnskabsmæssig afdækning 

Som nævnt i indledningen til afsnit 0 vil de mere komplekse instrumenter være omfattet af 

bestemmelserne i Sektion 12. Bestemmelserne for regnskabsmæssig afdækning fremgår af Sektionerne 

12.15 til 12.25, og der er tale om frivillig aflæggelse efter bestemmelserne i Sektion 12. Virksomheden 

kan således undlade at indregne finansielle instrumenter, der er anvendt til regnskabsmæssig afdækning 

efter disse bestemmelser, og i stedet anvende bestemmelserne om almindelige finansielle instrumenter i 

Sektion 11. Fordelen ved at anvende bestemmelserne i Sektion 12 er at gevinst og tab fra 

sikringsinstrumentet og det afdækkede indregnes i resultatet på samme tidspunkt.117 

 

For at kunne anvende bestemmelserne om regnskabsmæssig afdækning, skal virksomheden opfylde 

samtlige af følgende betingelser:118 

 

- virksomheden skal udarbejde en dokumentation, som indeholder informationer om det 

afdækkede, risikoen for det afdækkede samt instrumentet der er anvendt til afdækning. Det skal 

                                                   
117 IFRS for SME’s, 12.15 
118 IFRS for SME’s, 12.16 
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af dokumentationen tydeligt fremgå, at instrumentet er med til at afdække risikoen i det 

afdækkede 

- den afdækkede risiko skal kunne karakteriseres som en af følgende risici:119 

o risiko for udsving i rentesatsen på et gældsbevis, som måles til amortiseret kortpris 

o risiko for udsving i valutakursen eller rentesatsen på en fast aftale eller en forventet 

transaktion som med stor sandsynlighed vil blive gennemført 

o risiko for udsving i prisen på en vare som virksomheden ejer, eller som virksomheden 

har indgået aftale om, eller som virksomheden med stor sandsynlighed forventer de vil 

indgå aftale om 

o risiko for udsving i valutakursen i en nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed 

- instrumentet, der er anvendt til afdækning opfylder følgende betingelser:120 

o det er en renteswap, valutaswap, valutaforward, eller en kontrakt om at foretage en 

fremtidig vareudveksling, som forventes at blive effektivt sikret 

o aftalen skal være indgået med en ekstern part 

o hovedstolen på instrumentet skal være det samme som hovedstolen på det afdækkede 

o der er en specificeret udløbsdato, som ikke er ældre end: 

§ udløbsdatoen for det afdækkede 

§ den forventede dato for realisering af køb eller salg af varen eller 

§ den forventede dato for den sandsynlige gennemførelse af valutatransaktionen 

eller aftalen om køb eller salg af en given vare, som sikres 

o aftalen indeholder ikke afsnit om mulighed for forudbetalinger, førtidigt ophør af aftalen 

eller forlængelse af aftalen 

- virksomheden forventer at den regnskabsmæssige afdækning er meget effektiv. 

 

Der er i standarden forskellige bestemmelser for behandling af den regnskabsmæssige afdækning, 

hvilket afhænger af om det afdækkede er fastforrentet eller variabelt forrentet.  

 

                                                   
119 IFRS for SME’s, 12.17 
120 IFRS for SME’s, 12.18 
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8.3.2. Indregning 

Finansielle aktiver og forpligtelser skal jævnfør IFRS for SMV Sektionerne 11.12 og 12.6 indregnes, 

når virksomheden bliver underlagt instrumentets kontraktlige bestemmelser – det vil sige, når 

virksomheden indtræder i aftalen. 

 

Ophør af indregning skal ske når følgende betingelser er opfyldt:121 

 

- de kontraktlige rettigheder til pengestrømmene fra det finansielle aktiv ophører, eller der 

foretages endelig afregning 

- virksomheden overfører alle risici og vederlag fra aktivet til anden part eller 

- virksomheden overfører en del af risiciene og en del af vedlaget fra aktivet, men overfører hele 

kontrollen af aktivet til anden part, som således får muligheden for at videresælge aktivet til 

tredje part. Ved dette tilfælde skal virksomheden ophøre med at indregne aktivet, og i stedet 

indregne de rettigheder og forpligtelser som virksomheden har opnået ved overførslen. 

 

8.3.3. Måling 

Af bilag 10 fremgår en oversigt over målingen af finansielle aktiver og forpligtelser. 

 

Første måling 
Virksomheden skal ved første indregning af et almindeligt finansielt instrument måle aktivet eller 

forpligtelsen til kostpris med tillæg af transaktionsomkostninger.122 

 

En undtagelse til ovenstående er, at såfremt transaktionen udgør en finansieringstransaktion, skal 

virksomheden måle det finansielle instrument til den tilbagediskonterede nutidsværdi af de fremtidige 

indbetalinger baseret på markedsrenten.123 Som eksempel på en finansieringstransaktion kan nævnes et 

tilfælde, hvor virksomheden i forbindelse med salg af varer eller tjenesteydelser yder ekstra lang 

kredittid til debitor, og hvor kredittiden er længere end de normale forretningsmæssige vilkår. Det 

                                                   
121 IFRS for SME’s, 11.33 og 12.14 
122 IFRS for SME’s, 11.13 
123 IFRS for SME’s, 11.13 
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samme vil gøre sig gældende i de tilfælde, hvor virksomheden forrenter tilgodehavendet fra salget med 

en rente som afviger fra markedsrenten. 

 

Virksomheden skal ved første indregning af andre finansielle instrumenter måle aktivet eller 

forpligtelsen til dagsværdien, hvilket normalt er kostprisen.124 

 

Efterfølgende måling 
Virksomheden skal ved regnskabsårets udløb måle dens finansielle instrumenter. Den efterfølgende 

måling afhænger af hvilken type af finansielt instrument, der er tale om. De forskellige typer af 

finansielle instrumenter er nævnt i afsnit 8.3.1. Ens for dem alle er, at der ikke skal fratrækkes 

eventuelle kendte salgsomkostninger. 

 

De almindelige finansielle instrumenter skal efterfølgende måles til følgende værdier:125 

 

- gældsbreve i form af tilgodehavender og gæld, som  

o er langfristede, og  

o opfylder betingelserne i Sektion 11.9  

skal efterfølgende måles til amortiseret kostpris via den effektive rentes metode. Såfremt 

gældsbrevene derimod er kortfristede, men stadigvæk opfylder betingelser i afsnit 11.9 skal den 

efterfølgende måling ske til nettorealisationsværdien. Såfremt transaktionen udgør en 

finansieringstransaktion skal gældsbrevet efterfølgende måles til den tilbagediskonterede 

nutidsværdi af fremtidige indbetalinger baseret på markedsrenten 

- tilsagn om at modtage lån, som ikke kan nettoafregnes i kontanter, og hvor tilsagnet på 

indfrielsestidspunktet forventes at indfri betingelserne i standardens Sektion 11.9, skal 

efterfølgende måles til kostpris fratrukket eventuelle nedskrivninger 

- investeringer i inkonvertible præferenceaktier samt investeringer i ikke-indløselige ordinære 

aktier og præferenceaktier skal efterfølgende måles til dagsværdi, såfremt der eksisterer et 

marked, eller værdien på anden måde kan opgøres pålideligt. Såfremt dette ikke er tilfældet, 

skal der efterfølgende måles til kostpris fratrukket eventuelle nedskrivninger. 

                                                   
124 IFRS for SME’s, 12.7 
125 IFRS for SME’s, 11.14 
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Andre finansielle instrumenter skal efterfølgende måles til dagsværdi. Undtagelsen hertil er 

egenkapitalinstrumenter som ikke handles på et aktivt marked eller på anden måde ikke kan måles 

pålideligt. Sådanne instrumenter skal efterfølgende måles til kostpris fratrukket eventuelle 

nedskrivninger.126 

 

Såfremt der er foretaget regnskabsmæssig afdækning af et fastforrentet aktiv eller forpligtelse i form af 

gældsbreve målt til kostpris eller prisen på en vare som virksomheden ejer, skal det afdækkede måles 

til dagsværdi, ligesom den regnskabsmæssige afdækning også skal måles til dagsværdi. De 

efterfølgende reguleringer skal ske via resultatet.127 Dette er dermed en undtagelse til de regler, som er 

beskrevet ovenfor. 

 

Ved regnskabsmæssig afdækning af variabelt forrentede aktiver og forpligtelser skal instrumentet 

måles til dagsværdi, mens reguleringerne hertil skal føres via øvrig totalindkomst. Dette er kun 

tilfældet, såfremt de generelle kriterier for regnskabsmæssig afdækning er opfyldt, samt hvis den 

sikrede risiko kan karakteriseres som én af følgende: 

 

- risiko for udsving i den variable rente for et gældsbevis målt til amortiseret kostpris 

- valutarisiko ved en fast aftale eller en forventet aftale, som efter med høj sandsynlighed vil 

blive gennemført 

- risiko for udsving i pris på en vare som virksomheden har indgået aftale om, eller som 

virksomheden med høj sandsynlighed vil indgå aftale om eller 

- valutarisiko ved en nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed. 

 

Som det fremgår af de oplistede risici, bærer disse præg af fremtidige pengestrømme. Først når den 

afdækkede transaktion gennemføres, skal reguleringerne, som er ført via øvrig totalindkomst, indregnes 

i resultatet. 

 

                                                   
126 IFRS for SME’s, 12.8 
127 IFRS for SME’s, 12.19 
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8.3.4. Nedskrivning 

Finansielle instrumenter, der løbende reguleres til kostpris eller amortiseret kostpris, skal suppleres af 

en vurdering af nedskrivningsbehovet. Såfremt virksomheden vurderer, at der er objektive beviser, der 

indikerer et nedskrivningsbehov, skal virksomheden straks indregne tabet i resultatet. Bestemmelserne 

vedrørende nedskrivning af finansielle instrumenter fremgår af Sektionerne 11.21 til 11.26. 

 

Af objektive beviser, der indikerer et nedskrivningsbehov, nævnes blandt andet økonomiske 

vanskeligheder hos udsteder eller låntager, misligholdelse af aftaler, sandsynlig konkurs hos debitor 

eller nedgang i de skønnede fremtidige pengestrømme fra finansielle aktiver.128 Derudover kan 

nedskrivningsbehovet opstå som følge af væsentlige ændringer i teknologiske, markedsmæssige, 

økonomiske eller juridiske forhold.129 

 

Ved vurderingen af nedskrivningsbehovet skal virksomheden for alle egenkapitalinstrumenter samt 

andre finansielle aktiver der enkeltvis er væsentlig for virksomheden, foretage en individuel 

nedskrivningstest. For alle andre finansielle aktiver kan virksomheden selv vælge, hvorvidt de vil 

foretage nedskrivningstesten individuelt for hvert aktiv eller på gruppeniveau.130 

 

Det er i Sektion 11.25 specificeret, hvorledes en nedskrivning skal måles for følgende finansielle 

instrumenter: 

 

- Nedskrivningen for et finansielt instrument, som efterfølgende er målt til amortiseret kostpris i 

overensstemmelse med Sektion 11.14a (langfristet gældsbrev, der ikke udgør en finansiel 

transaktion), skal beregnes som forskellen mellem aktivets regnskabsmæssige værdi og 

nutidsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme, tilbagediskonteret med aktivets 

originale effektive rente. Såfremt der er tale om et variabelt forrentet gældsbevis, skal den 

effektive rente på statusdagen anvendes 

- Nedskrivningen for et finansielt instrument, som efterfølgende er målt til kostpris fratrukket 

nedskrivning i overensstemmelse med Sektionerne 11.14b og 11.14c(ii), skal beregnes som 

                                                   
128 IFRS for SME’s, 11.22 
129 IFRS for SME’s, 11.23 
130 IFRS for SME’s, 11.24 
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forskellen mellem aktivets regnskabsmæssige værdi og det bedste estimat af salgsværdien af 

instrumentet på statusdagen. 

 

Såfremt det senere hen konstateres, at allerede foretagne nedskrivninger ikke længere er relevante, skal 

de foretagne nedskrivninger tilbageføres – enten direkte eller via en hensættelse.131 Der må dog ikke 

tilbageføres mere end hvad der tidligere er nedskrevet, da der således vil blive foretaget en opskrivning. 

Samtlige tilbageførsler skal indtægtsføres i resultatet. 

 

8.3.5. Gevinst og tab 

Hovedreglen er, at gevinster og tab fra ændringer i de finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser 

skal indregnes i resultatet. 

 

Der er en undtagelse til ovenstående, hvilket er i de tilfælde, hvor der sker regnskabsmæssig afdækning 

af fremtidige pengestrømme,132 som beskrevet i afsnit 8.3.3. 

 

8.3.6. Oplysninger og præsentation 

Kravene til oplysninger og præsentation vedrørende finansielle instrumenter i årsrapporten fremgår af 

Sektionerne 11.39 til 11.48 samt Sektionerne 12.26 til 12.29. 

 

Jævnfør Sektion 11.40 skal virksomhederne under anvendt regnskabspraksis redegøre for de 

indregningsmetoder og målegrundlag, som er anvendt på posterne i årsregnskabet. Derudover skal 

virksomhederne enten i regnskabet eller i noterne hertil på totalbasis oplyse om den regnskabsmæssige 

værdi for følgende finansielle instrumenter:133 

 

- finansielle aktiver målt til dagsværdi, og hvor reguleringen er ført via resultatet 

- finansielle aktiver i form af gældsbreve målt til amortiseret kostpris 

- finansielle aktiver i form af egenkapitalinstrumenter målt til kostpris fratrukket nedskrivninger 

                                                   
131 IFRS for SME’s, 11.26 
132 IFRS for SME’s, 12.23 
133 IFRS for SME’s, 11.41 
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- finansielle forpligtelser målt til dagsværdi, og hvor reguleringen er ført via resultatet 

- finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris 

- tilsagn at modtage lån målt til kostpris fratrukket nedskrivninger. 

 

Derudover skal virksomheden give oplysninger, således at en regnskabsbruger har mulighed for at 

foretage en vurdering af det finansielle instrument.134 For finansielle instrumenter, der er målt til 

dagsværdi, skal virksomheden oplyse om grundlaget for opgørelsen af dagsværdien, samt de 

forudsætninger der er forbundet hermed.135 

 

Såfremt virksomhederne har foretaget regnskabsmæssig afdækning, skal de udover ovenstående 

oplysninger også give:136 

 

- en beskrivelse af det sikrede 

- en beskrivelse af instrumentet anvendt til afdækning samt dagsværdien heraf på statusdagen 

- en beskrivelse af den sikrede risiko. 

 

For de regnskabsmæssige afdækninger, som vedrører sikring af fastforrentede aktiver og forpligtelser 

samt dagsværdien af en vare, som virksomheden ejer, skal virksomheden give oplysninger om 

ændringen i dagsværdien af både instrumentet og det afdækkede.137 

 

For regnskabsmæssige afdækninger, som vedrører sikring af variable forrentede aktiver og 

forpligtelser, skal der oplyses om: 

 

- de perioder, hvor pengestrømmene forventes at finde sted, og hvornår de forventes at 

påvirke resultatet 

- en beskrivelse af tidligere sikrede pengestrømme, hvor de sikrede transaktioner ikke 

længere forventes at finde sted 

- det beløb, der er indregnet via øvrig totalindkomst i regnskabsåret 

                                                   
134 IFRS for SME’s, 11.42 
135 IFRS for SME’s, 11.43 
136 IFRS for SME’s, 12.27 
137 IFRS for SME’s, 12.28 
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- det beløb, der er overført fra øvrig totalindkomst og indregnet i resultatet i løbet af perioden 

- beløbet vedrørende dagsværdiregulering af den regnskabsmæssige afdækning, som er ført i 

resultatet i stedet for over øvrig totalindkomst. 

 

8.4. Forskelle 

Gennemgangen af reglerne for finansielle instrumenter i henhold til årsregnskabsloven, IFRS samt 

IFRS for SMV vil i det følgende afsnit danne grundlag for den videre analyse af de forskelle, der er 

mellem de tre regelsæt. Afsnittet skal sammen med afsnit 7.4 danne grundlag for den videre analyse af, 

hvorvidt virksomhederne kan drage fordel af at udnytte et andet regelsæt end årsregnskabsloven eller 

IFRS. 

 

Der er i bilag 11 udarbejdet en oversigt over de forskelle, der er mellem årsregnskabsloven, IFRS samt 

IFRS for SMV. 

 

8.4.1. Definition 

De tre regelsæt har helt overordnet den samme definition på et finansielt instrument, ligesom alle tre 

regelsæt ikke anser for eksempel kapitalandele som et finansielt instrument. 

 

De tre regelsæt har forskellige måder at definere opdelingen af de finansielle instrumenter på. 

Årsregnskabsloven og IFRS sondrer mellem primære og afledte finansielle instrumenter, mens IFRS 

for SMV sondrer mellem almindelige og andre finansielle instrumenter. IFRS definerer både et primært 

og et afledt finansielt instrument, dog hvor definitionen for et afledt finansielt instrument er mest klar. 

Omvendt har IFRS for SMV en meget klar definition af et almindeligt finansielt instrument, mens 

andre finansielle instrumenter vil være dem, som ikke opfylder denne definition. Generelt er det afledte 

finansielle instrumenter og andre finansielle instrumenter, som behandler de mere komplekse 

instrumenter, som for eksempel regnskabsmæssig afdækning. Det kan derfor konstateres, at begrebet 

almindelige finansielle instrumenter svarer til begrebet primære finansielle instrumenter, og ligeledes at 

andre finansielle instrumenter svarer til afledte finansielle instrumenter. 
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Betydningen af de forskellige definitioner, vurderes ikke at have den store effekt for de virksomheder, 

der ønsker at overgå til IFRS for SMV. Virksomhederne vil formentlig opleve den største forskel i at 

opnå en forståelse af standarden, da denne er formuleret og opbygget anderledes i forhold til IFRS samt 

årsregnskabsloven. 

 

8.4.2. Kategorisering af finansielle instrumenter 

Kategorisering af de finansielle instrumenter er forskellig i de tre regelsæt. Årsregnskabsloven og IFRS 

har med undtagelse af ét punkt den samme kategorisering af de finansielle instrumenter. 

Kategoriseringen er: 

 

- Finansielle aktiver generelt 

- Afledte finansielle instrumenter 

- Udlån og tilgodehavender fra virksomhedens egne aktiviteter 

- Finansielle aktiver, der holdes til udløb 

- Finansielle forpligtelser, der ikke indgår i en handelsbeholdning 

- Finansielle forpligtelser, der indgår i en handelsbeholdning. 

 

Derudover indeholder IFRS ét yderligere punkt 

- Finansielle aktiver, der holdes med salg for øje. 

 

IFRS for SMV har en anden kategorisering af de finansielle instrumenter, og er derfor ikke helt 

sammenlignelig med ovenstående opstilling. Kategoriseringen jævnfør IFRS for SMV er: 

 

- Langfristede gældsbreve i form af tilgodehavender og gæld, der ikke udgør en finansierings-
transaktion 

- Kortfristede gældsbreve i form af tilgodehavender og gæld, der ikke udgør en finansierings-
transaktion 

- Tilsagn om at modtage lån 

- Investeringer i inkonvertible præferenceaktier samt ikke-indløselige ordinære aktier og 

præferenceaktier 

- Andre finansielle instrumenter, fastforrentet 

- Andre finansielle instrumenter, variabelt forrentet. 
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Kategoriseringen af de finansielle instrumenter er mere detaljeret i IFRS for SMV, end det er tilfældet i 

årsregnskabsloven samt IFRS. Dette kan være en fordel for virksomhederne, da de som følge af den 

større detaljering, vil få nemmere ved at placere de finansielle instrumenter. 

 

I de følgende afsnit skal der tages hensyn til den forskellige kategorisering af finansielle instrumenter. 

Såfremt andet ikke nævnes, vil forskelle i kategoriseringerne ikke have nogen betydning. 

 

8.4.3. Regnskabsmæssig afdækning 

Regnskabsmæssig afdækning bliver for de tre regelsæt behandlet under afledte/andre finansielle 

instrumenter, hvormed alle tre regelsæt behandler det som en post, der kan være mere kompleks end de 

øvrige finansielle instrumenter. Anvendes IFRS for SMV er det frivilligt, hvorvidt virksomheden 

ønsker at anvende bestemmelserne om regnskabsmæssig afdækning, mens det er tvungent efter 

årsregnskabsloven og IFRS. Virksomheden kan derfor ved anvendelsen af IFRS for SMV undgå de 

mange oplysningskrav, der er forbundet med regnskabsmæssig afdækning, ligesom den kan undgå 

indregning via egenkapitalen. En nærmere analyse af denne forskel vil blive foretaget i afsnit 9.4.4. 

 

Af de tre regelsæt er det IFRS-standarden der indeholder flest krav til blandt andet dokumentationen 

for den regnskabsmæssige afdækning. Årsregnskabsloven stiller også krav om, at virksomheden skal 

udarbejde dokumentation for formålet med den regnskabsmæssige afdækning, men kravene er ikke lige 

så omfangsrige som under IFRS. IFRS for SMV vurderes til at stille færre krav end fuld IFRS, men 

omvendt til at stille flere krav end årsregnskabsloven. Denne vurdering er foretaget ud fra, at IFRS for 

SMV oplister en række betingelser, som er mere specifikke end årsregnskabslovens betingelser. Som 

eksempel kan nævnes, at IFRS for SMV oplister alle de risici, som de afdækkede regnskabsmæssige 

risici skal kunne karakteriseres som, ligesom instrumentet, der anvendes til afdækningen, skal opfylde 

flere betingelser. Ens for alle tre regelsæt er, at der skal være en sammenhæng mellem den 

regnskabsmæssige afdækning og det sikrede, ligesom at effektiviteten skal kunne måles pålideligt.  
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8.4.4. Indregning 

Jævnfør årsregnskabsloven skal finansielle instrumenter indregnes, når det er sandsynligt, at fordelene 

knyttet hertil vil tilflyde/fragå virksomheden, samt at der kan foretages en pålidelig måling. Af både 

IFRS og IFRS for SMV fremgår det, at indregning af finansielle instrumenter skal ske, når 

virksomheden bliver underlagt instrumentets kontraktlige bestemmelser. Selvom formuleringerne ikke 

er identiske, så vurderes det, at indregning alligevel vil ske på samme tidspunkt i langt de fleste 

tilfælde. Dette er som følge af, at sandsynligheden og målingen jævnfør årsregnskabslovens 

bestemmelser i de fleste tilfælde først kan vurderes, når der foreligger en underskrevet kontrakt. 

 

Kravene til ophør af indregning af de finansielle instrumenter er defineret forskelligt i de tre regelsæt, 

men overordnet er der enighed om, at indregning skal ophøre, når virksomheden ikke længere har 

rettigheder til pengestrømmene, eller når virksomheden overdrager kontrollen eller de risici, der er 

knyttet til det finansielle instrument. Når de nye oplysningskrav for IFRS bliver indført, vil der i de 

tilfælde, hvor virksomhederne overdrager finansielle aktiver på en sådan måde at ingen eller kun en del 

af aktiverne opfylder kriterierne for ophør af indregning, blive et større spænd mellem kravene for de 

tre regelsæt. 

 

Som følge af ovenstående vurderes det, at der i forbindelse med indregning og ophør af indregning 

ingen væsentlige forskelle er i definitionen, men at der blot stilles forskellige krav til oplysningerne. 

 

8.4.5. Måling 

Første måling 
Udgangspunktet for årsregnskabsloven og IFRS for SMV er, at første måling skal ske til kostpris138 

dog med den undtagelse, at andre finansielle instrumenter under IFRS for SMV skal måles til 

dagsværdi. Derimod er udgangspunktet for IFRS, at første måling skal ske til dagsværdi. Forskellen 

vurderes at være af lille betydning som følge af, at kostprisen må formodes at være lig med den værdi, 

der er konstateret for aktivet eller forpligtelsen på handelsdagen, og dermed den dag hvor der sker 

første indregning. Der vil derfor være konvergens mellem kostpris og dagsværdi på tidspunktet for 

første indregning.  

                                                   
138 Dette er med undtagelse af finansieringstransaktioner, som skal måles til tilbagediskonteret nutidsværdi (IFRS for SMV) 
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Der kan opstå tilfælde hvor der er uoverensstemmelse mellem kostpris og dagsværdi. Dog vil der være 

andre bestemmelser i reguleringen, som angiver, at der skal gives oplysninger herom i årsrapporten for 

at regnskabsbruger kan blive opmærksom herpå. Dette kan for eksempel være tilfældet ved handel med 

nærtstående parter, hvor handlen ikke er foregået på armslængde vilkår. 

 

Efterfølgende måling 
Reglerne vedrørende efterfølgende måling jævnfør årsregnskabsloven samt IFRS er relativt 

overskuelige. Dette er som følge af, at hovedreglen er måling til dagsværdi, men at der til hovedreglen 

eksisterer en række undtagelser, som er nærmere defineret i tidligere afsnit om måling. IFRS for SMV 

har ikke én hovedregel til efterfølgende måling, men anvender i stedet for flere regler, som er afhængig 

af kategoriseringen af de finansielle instrumenter. For at kunne foretage en sammenligning af de 

forskellige regelsæt, er der taget udgangspunkt i kategoriseringen jævnfør IFRS for SMV. Denne 

opdeling er valgt på baggrund af, at det er det regelsæt, som virksomheden fremadrettet kan vælge at 

aflægge efter, samt at denne kategorisering er mere detaljeret end de to øvrige regelsæt. 

 

Langfristede gældsbreve i form af tilgodehavender og gæld, der ikke udgør en finansieringstransaktion 

Kendetegnet for finansielle instrumenter under denne gruppe er, at det forventes, at det finansielle 

instrument udløber senere end et år efter anskaffelsen. Som eksempler på sådan poster kan nævnes 

finansielle instrumenter i form af værdipapirer, realkreditlån, banklån, samt andre tilgodehavender og 

anden gæld, som forfalder senere end et år. 

 

Af alle tre regelsæt fremgår det, at for denne type af finansielle instrumenter skal den efterfølgende 

måling ske til amortiseret kostpris suppleret af en nedskrivningstest. Der er derfor ingen forskelle i den 

efterfølgende måling for denne gruppe af finansielle instrumenter. 

 

Kortfristede gældsbreve i form af tilgodehavender og gæld, der ikke udgør en finansieringstransaktion 

Af finansielle instrumenter, der tilhører denne gruppe, kan nævnes omsætningsaktiver som for 

eksempel tilgodehavender fra salg samt værdipapirer, hvor besiddelsen ikke er varig, likvide 

beholdninger, kortfristede banklån samt anden gæld som forfalder inden for et år. Kendetegnet for 

denne gruppe er, at det finansielle instrument udløber inden for et år. 
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Jævnfør IFRS for SMV skal den efterfølgende måling ske til nettorealisationsværdi, mens der jævnfør 

årsregnskabsloven og IFRS skal ske efterfølgende måling til amortiseret kostpris. Det fremgår både af 

årsregnskabsloven og IFRS, at finansielle instrumenter, der løbende reguleres til amortiseret kostpris 

ved hver regnskabsaflæggelse skal underkastes af en nedskrivningstest. Såfremt 

nettorealisationsværdien er lavere end den amortiserede kostpris, vil der skulle foretages nedskrivning 

af det finansielle instrument. Det betyder, at værdien af det finansielle instrument vil blive det samme 

efter alle tre regelsæt, såfremt der foretages nedskrivning. 

 

Tilsagn om at modtage lån 

Ved et lånetilsagn vil en bank eller anden form for långiver overfor virksomheden have forpligtet sig til 

at yde et lån indenfor et bestemt tidsrum. Virksomheden vil inden for denne periode have mulighed for 

at modtage et lån med en på forhånd fastlagt rente og afdragsprofil. Långiverne vil i nogle tilfælde 

opkræve et gebyr for at oprette dette lånetilsagn, mens de i andre tilfælde ikke vil foretage nogen 

opkrævning. Den forpligtelse, der opnås, kan sælges videre, såfremt aftalen tillader dette. 

 

Af IFRS for SMV fremgår det, at lånetilsagn hvor der ikke kan foretages nettoafregning i likvide midler 

men hvor tilsagnet forventes at indfri betingelserne i Sektion 11.9, skal behandles som almindelige 

finansielle instrumenter. Af IFRS 39.4 punkt b fremgår det, at lånetilsagn der kan nettoafregnes i 

likvide midler skal behandles som afledte finansielle instrumenter. Formuleringerne af, hvornår et 

lånetilsagn skal behandles som et primært / almindeligt finansielt instrument eller som et afledt / andet 

finansielt instrument, er forskellige for de to regelsæt, men ved fortolkningen af regelsættene kan det 

konkluderes, at reglerne er ens. Derfor skal lånetilsagn, hvor der ikke kan foretages nettoafregning i 

likvide midler, behandles som et primært / almindeligt finansielt instrument, mens tilfælde, hvor der 

kan foretages nettoafregning i likvide midler, behandles som et afledt / andet finansielt instrument.  
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Sammenholdes tilsagn om at modtage lån med betingelserne for, hvornår et finansielt instrument anses 

for at være afledt, kan det konstateres, at tilsagnet opfylder betingelserne herfor. Dette er som følge af, 

at: 

 

- værdien af forpligtelsen ændres i takt med et underliggende indeks, som reguleres i takt med 

udviklingen i markedsrenten på den valgte låneprofil 

- der kræves en begrænset nettoinvestering om at indgå aftalen  

- aftalen afregnes på et fremtidigt tidspunkt. 

 

Som følge af at ovenstående betingelser er opfyldt, vil det derfor mest naturligt, at behandle tilsagn om 

at modtage lån som et afledt finansielt instrument. 

 

Såfremt der i forbindelse med lånetilsagnet ikke kan foretages nettoafregning i likvide midler, skal 

tilsagnet behandles som almindeligt finansielt instrument og målingen skal jævnfør IFRS for SMV 

foretages til kostpris, hvilket i nogle tilfælde kan være nul. Jævnfør årsregnskabsloven og IFRS skal der 

for finansielle forpligtelser, der ikke indgår i en handelsbeholdning, ske efterfølgende måling til 

amortiseret kostpris. 

 

Der vil derfor være en mindre forskel mellem de tre regelsæt, i og med at der ikke skal ske amortisering 

af kostprisen jævnfør IFRS for SMV. 

 

Investeringer i inkonvertible præferenceaktier samt ikke-indløselige ordinære aktier og 

præferenceaktier 

Finansielle instrumenter, der tilhører denne gruppe, vil være aktier og investeringsforeningsbeviser. 

Som det er nævnt tidligere i afhandlingen, vil disse typer af værdipapirer ikke have noget fast 

udløbstidspunkt, hvorfor værdipapirerne ikke skal behandles som hold-til-udløb jævnfør 

årsregnskabsloven og IFRS. 

 

Af alle tre regelsæt fremgår det, at for denne type af finansielle instrumenter skal den efterfølgende 

måling ske til dagsværdi, såfremt dette er muligt. Dagsværdien skal opgøres som salgsværdien på et 
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velfungerende marked, og såfremt dette ikke er muligt, skal der beregnes en tilnærmet salgsværdi. Er 

det ikke muligt at beregne en tilnærmet salgsværdi, skal det finansielle instrument måles til kostpris.  

 

Der er derfor ingen forskelle i den efterfølgende måling for denne gruppe af finansielle instrumenter, 

men værdireguleringerne indregnes forskelligt. 

 

Andre finansielle instrumenter 

Den efterfølgende måling af andre finansielle instrumenter / afledte finansielle instrumenter skal efter 

alle tre regelsæt måles til dagsværdi. 

 

Der er derfor ingen forskelle i den efterfølgende måling for denne gruppe af finansielle instrumenter. 

 

8.4.6. Nedskrivning 

Reglerne vedrørende nedskrivning er formuleret forskelligt i de tre regelsæt. Ens for alle tre regelsæt 

er, at nedskrivningstesten kun skal foretages for finansielle instrumenter, der måles til kostpris eller 

amortiseret kostpris og at nedskrivningstesten skal foretages ved hver regnskabsaflæggelse. 

 

Jævnfør årsregnskabsloven er der to forskellige metoder til beregningen af nedskrivningen. Valg af 

metode afhænger af om nedskrivningen vedrører et anlægsaktiv eller et omsætningsaktiv. Såfremt 

nedskrivningen vedrører et anlægsaktiv, skal nedskrivningen beregnes som forskellen mellem den 

regnskabsmæssige værdi og genindvindingsværdien. Vedrører nedskrivningen derimod et 

omsætningsaktiv, skal nedskrivningen beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi 

og nettorealisationsværdien. 

 

IFRS anfører, at nedskrivningen af finansielle instrumenter, der løbende reguleres til amortiseret 

kostpris, skal beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af de 

forventede fremtidige pengestrømme tilbagediskonteret med aktivets oprindelige effektive rente. 

 

IFRS for SMV har specificeret hvorledes en nedskrivning skal beregnes. Beregningen af 

nedskrivningen afhænger af, om det finansielle instrument er målt til kostpris eller amortiseret kostpris.  
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Finansielle poster målt til kostpris 

Af bilag 10 fremgår det, at det er tilsagn om at modtage lån, som skal måles til kostpris. 

Nedskrivningen af det finansielle instrument vil blive relevant i de tilfælde, hvor virksomheden vil 

sælge forpligtelsen videre. Jævnfør IFRS for SMV skal nedskrivningen for denne type af finansielle 

instrumenter beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og det bedste estimat af 

salgsværdien af instrumentet på statusdagen. I en række tilfælde vil det ikke være relevant at foretage 

en nedskrivningstest, hvilket er som følge af at kostprisen kan være nul. Årsregnskabsloven anfører, at 

nedskrivningen skal beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og 

nettorealisationsværdien, hvilket er i overensstemmelse med IFRS for SMV. Derimod er der en forskel 

over til IFRS, da nedskrivningen jævnfør denne standard skal beregnes som forskellen mellem den 

regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme. 

 

Finansielle poster målt til amortiseret kostpris 

Som det fremgår af bilag 10, er det langfristede gældsbreve, som bliver målt til amortiseret kostpris. 

Jævnfør IFRS for SMV skal nedskrivningen for denne type af finansielle instrumenter beregnes som 

forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af de forventede fremtidige 

pengestrømme tilbagediskonteret med aktivets originale effektive rente. Beregningen af nedskrivningen 

er således i overensstemmelse med reglerne jævnfør IFRS, men ikke i overensstemmelse med 

årsregnskabslovens bestemmelser, som anfører, at nedskrivning skal ske til genindvindingsværdi, hvis 

denne er lavere. Genindvindingsværdien defineres som højeste værdi af kapitalværdien og 

salgsværdien. Forskellen mellem IFRS for SMV og årsregnskabsloven er, at nedskrivningen jævnfør 

IFRS for SMV baserer sig på forventede fremtidige pengestrømme, og vil derfor i højere grad bestå af 

skønsmæssige overvejelser, end hvad det er tilfældet jævnfør reglerne i årsregnskabsloven, hvor der 

kan nedskrives til salgsværdi, såfremt denne værdi er lavere. En eventuel salgsværdi pr. statusdagen vil 

alt andet lige give en mere nøjagtig værdi end nutidsværdien af de forventede fremtidige 

pengestrømme. 

 

En yderligere forskel mellem IFRS for SMV og årsregnskabsloven er hvilken diskonteringsfaktor, der 

skal anvendes ved beregning af de fremtidige pengestrømme. Jævnfør IFRS for SMV skal 

virksomheden anvende den oprindelige effektive rente med undtagelse af variabelt forrentede 

gældsbeviser, mens den jævnfør årsregnskabsloven skal anvende markedsrenten. De forskellige 
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rentesatser vil derfor også kunne betragtes som værende medårsag til de forskelle, der opstår mellem de 

nedskrevne værdier jævnfør henholdsvis årsregnskabsloven, IFRS og IFRS for SMV. 

 

Ovenstående er en behandling af de forskelle, der er mellem opgørelserne af nedskrivningen for de 

langfristede gældsbreve. Det skal i forbindelse hermed anføres, at der for kortfristede gældsbreve, 

herunder omsætningsaktiver, ikke er nogen forskel mellem årsregnskabsloven og IFRS for SMV, idet 

begge regelsæt anfører, at nedskrivningen skal beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige 

værdi og nettorealisationsværdien. Derimod er der en forskel over til IFRS, da nedskrivningen jævnfør 

denne standard skal beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af 

de forventede fremtidige pengestrømme. 

 

8.4.7. Gevinst og tab 

Hovedreglen jævnfør alle tre regelsæt er, at gevinster og tab skal resultatføres. Der gælder dog en 

række undtagelser, som gør sig gældende i forbindelse med regnskabsmæssig afdækning samt 

regulering af finansielle aktiver der holdes med salg for øje. 

 

Af årsregnskabsloven fremgår det, at indtægter og omkostninger fra regnskabsmæssig afdækning af 

fremtidige pengestrømme skal indregnes direkte på egenkapitalen, og først når transaktionen 

gennemføres, skal beløbet føres væk og indregnes i resultatet. IFRS har den samme, dog lidt mere 

specificeret, bestemmelse og tilføjer derudover, at en eventuel ineffektiv del af den regnskabsmæssige 

afdækning ikke skal føres via egenkapitalen, men skal indregnes i resultatet. Dette er også tilfældet 

under årsregnskabsloven. IFRS for SMV har en anden formulering af, hvorledes reguleringerne skal 

behandles, men det kan konstateres, at formuleringen har samme budskab som årsregnskabsloven og 

IFRS. Med andre ord betyder det, at reguleringer fra regnskabsmæssig afdækning af fremtidige 

pengestrømme skal føres via egenkapitalen, og først når transaktionen gennemføres skal beløbet føres 

væk og indregnes i resultatet. Formålet hermed er, at resultateffekten fra den regnskabsmæssige 

afdækning følger den sikrede transaktion. 

 

Bortset fra reguleringerne fra finansielle aktiver der holdes med salg for øje, vil behandlingen af 

reguleringerne ske på samme vis jævnfør de tre regelsæt. 
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8.4.8. Oplysninger og præsentation 

Jævnfør alle tre regelsæt skal virksomhederne redegøre for de indregningsmetoder og målegrundlag, 

der er anvendt på de finansielle instrumenter i årsregnskabet. Derudover indeholder alle tre regelsæt en 

række krav til de oplysninger der skal gives om de finansielle instrumenter, herunder specifikke 

oplysningskrav om regnskabsmæssig afdækning. IFRS indeholder de mest omfattende krav, og selvom 

IFRS for SMV er udarbejdet med udgangspunkt i den fulde IFRS, så er kravene ikke lige så 

omfattende. Sammenholdes der til oplysnings- og præsentationskravene jævnfør de danske regler, så 

vil IFRS for SMV fortsat stille flere krav. 

 

Der er derfor ingen forskelle i oplysnings- og præsentationskravene mellem de tre regelsæt. Der stilles 

blot forskellige krav til mængden af de oplysninger, der skal gives. 

 

8.5. Delkonklusion 

Med udgangspunkt i årsregnskabsloven, IFRS og IFRS for SMV er der foretaget en analyse af de 

forskelle, der er mellem de tre regelsæt. Nogle forskelle er væsentlige og vil have en betydning for 

virksomhederne i forbindelse med en overgang til IFRS for SMV, mens andre forskelle ikke vil have 

en betydning for virksomhederne. 

 

En af forskellene mellem de tre regelsæt er den underliggende kategorisering af de finansielle aktiver 

og forpligtelser, idet IFRS for SMV har en anden opdeling end årsregnskabsloven og IFRS. Det er dog 

muligt at finde en sammenhæng til kategoriseringen efter årsregnskabsloven og IFRS, hvorfor 

forskellen ikke vurderes væsentlig. 

 

I henhold til IFRS for SMV kan virksomheden vælge at indregne finansielle instrumenter, der er 

anvendt til regnskabsmæssig afdækning, som almindelige finansielle instrumenter. Dette er en 

væsentlig forskel i forhold til årsregnskabsloven og IFRS, hvor regnskabsmæssig afdækning skal 

indregnes i henhold til de særlige regler herfor. Denne forskel vil blive illustreret i kapitel 9, hvor der 

vil blive udarbejdet et fiktivt eksempel for at pointere forskellene. 
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Ved den efterfølgende måling er reglerne ens jævnfør årsregnskabsloven og IFRS, mens reglerne 

jævnfør IFRS for SMV er anderledes. Jævnfør årsregnskabsloven og IFRS skal der foretages 

efterfølgende måling til enten dagsværdi eller amortiseret kostpris, mens der jævnfør IFRS for SMV 

skal foretages efterfølgende måling til enten dagsværdi, amortiseret kostpris, nettorealisationsværdi 

eller kostpris. Som følge af at finansielle instrumenter, der efterfølgende måles til enten amortiseret 

kostpris eller kostpris, skal undergå en nedskrivningstest, burde værdierne af de finansielle 

instrumenter i sidste ende ikke afvige væsentligt fra hinanden, såfremt dagsværdien er under kostpris, 

men at der vil opstå en forskel, såfremt det omvendte er tilfældet.   

 

Reglerne omkring nedskrivning af finansielle instrumenter er forskellige jævnfør de tre regelsæt. 

Forskellene opstår som følge af, at nedskrivningen beregnes ud fra forskellige grundlag, samt at den 

tilbagediskonteringsfaktor, der anvendes ikke er ens. Jævnfør årsregnskabsloven vil der for eksempel 

være mulighed for at basere nedskrivning af langfristede gældsbreve på salgsværdien, mens 

nedskrivningen jævnfør IFRS og IFRS for SMV i højere grad foretages på baggrund af skøn over de 

fremtidige pengestrømme. En yderligere forskel i forbindelse hermed er renten, der anvendes som 

diskonteringsfaktor. Jævnfør årsregnskabsloven skal anvendes markedsrenten, mens der jævnfør IFRS 

og IFRS for SMV anvendes den oprindelige effektive rente. Såfremt der har været en væsentlig 

udvikling i renten, vil dette ligeledes have en væsentlig effekt på værdien af nedskrivningen. De 

forskelle, der er i nedskrivningsgrundlaget og diskonteringsfaktoren bevirker dermed, at der kan opstå 

en forskel i værdien af de finansielle instrumenter. 

 

De krav, der fremgår af årsregnskabsloven og IFRS for SMV er også at finde i IFRS. IFRS stiller 

således langt flere krav til de oplysninger, der skal gives, især i forhold til regnskabsmæssig afdækning. 

Kravene jævnfør IFRS for SMV er færre, men alligevel er der flere set i forhold til årsregnskabsloven. I 

modsætning til fuld IFRS giver bestemmelserne i årsregnskabsloven og IFRS for SMV ikke 

regnskabsbruger mulighed for at udarbejde egne skøn over eventuelle forskelle mellem 

regnskabsmæssig værdi og dagsværdi.  

 

Generelt vurderes kravene for finansielle instrumenter jævnfør IFRS for SMV at være mere lempelige i 

forhold til IFRS. Omvendt stilles der flere krav i forhold til årsregnskabsloven, hvilket kan være en 

fordel som følge af, at årsregnskabsloven ikke har lige så klare definitioner som de to øvrige regelsæt. 
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9. Konsekvenser ved overgang til IFRS for SMV 
Med udgangspunkt i den teoretiske del af afhandlingen, hvor forskellene mellem de tre regelsæt for 

henholdsvis investeringsejendomme og finansielle instrumenter er identificeret og sammenholdt, vil 

der i dette kapitel blive foretaget en analyse af, hvilken betydning en overgang til IFRS for SMV vil 

have for virksomheder inden for ejendomsbranchen. For at understøtte analysen og muligheden for at 

komme med konkrete eksempler på fordele og ulemper, er der udvalgt tre casevirksomheder, som i dag 

alle aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven. Analysen er opdelt ud fra hvilken regnskabsklasse, 

årsrapporten er aflagt efter. Indledningsvist vil hver casevirksomheds seneste årsrapport blive 

gennemgået i relation til den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme og finansielle 

instrumenter, hvorefter selve analysen af konsekvenserne ved en overgang til IFRS for SMV vil blive 

foretaget. 

 

9.1. Regnskabsklasse B – A. Fonnesbech A/S 

Årsrapporten for A. Fonnesbech A/S139 for 2009 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 

bestemmelser for klasse B-virksomheder.140 Den uafhængige revisors påtegning indeholder hverken 

supplerende oplysninger eller forbehold.141 

 

Af ledelsesberetningen fremgår det, at virksomhedens aktivitet består af drift og administration samt 

køb og udvikling af udlejningsejendomme.142 Dette bekræftes i resultatopgørelsen, hvor den primære 

drift består af huslejeindtægter samt driftsomkostninger vedrørende ejendommene. 

 

9.1.1. Investeringsejendomme 

Af den anvendte regnskabspraksis fremgår det, at investeringsejendommene værdiansættes ejendom for 

ejendom til en skønnet markedsværdi. Værdiansættelsen sker ved anvendelse af en afkastbaseret 

model, hvor den enkelte ejendoms forventede driftsresultat kapitaliseres med et forrentningskrav. Der 

er i denne model taget højde for de værdiforringelser, som ejendommen er udsat for, og som følge 

                                                   
139 Fremadrettet vil A. Fonnesbech blive anvendt som betegnelse for A. Fonnesbech A/S 
140 A. Fonnesbech A/S, årsrapport 2009, s. 7 
141 A. Fonnesbech A/S, årsrapport 2009, s. 3-4 
142 A. Fonnesbech A/S, årsrapport 2009, s. 6 
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heraf foretages der ikke systematiske afskrivninger over investeringsejendommenes brugstider. 

Samtlige værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen. 

 

Endvidere fremgår det, at udgifter, der tilfører ejendommen nye eller forbedrede egenskaber i forhold 

til anskaffelsestidspunktet eller forøger ejendommens fremtidige afkast, bliver tillagt 

anskaffelsessummen som en forbedring. Alle øvrige værdireguleringer bliver indregnet i 

resultatopgørelsen. 

 

Som beskrevet i afsnit 7.1.3 er det kun virksomheder, der som hovedaktivitet udøver 

investeringsvirksomhed, der har mulighed for at anvende dagsværdimodellen. Af A. Fonnesbechs 

ledelsesberetning fremgår det ikke klart og tydeligt, at hovedaktiviteten er investeringsvirksomhed. 

Ved gennemlæsning af resten af årsrapporten, herunder anvendt regnskabspraksis samt balancen, hvor 

investeringsejendomme udgør 97 % af den samlede aktivmasse, bliver det imidlertid bekræftet, at 

hovedaktiviteten er investeringsvirksomhed. Virksomheden vil derfor have mulighed for at anvende 

dagsværdimodellen jævnfør årsregnskabsloven § 38, hvilket er i overensstemmelse med virksomhedens 

anvendte regnskabspraksis.  

 

Idet A. Fonnesbech indregner investeringsejendommene til dagsværdi, skal de tilhørende forpligtelser 

ligeledes reguleres til dagsværdi. Dette fremgår imidlertid ikke af den anvendte regnskabspraksis, 

hverken under afsnittet om investeringsejendomme eller afsnittet om gældsforpligtelser. I balancen 

præsenteres en langfristet prioritetsgæld på mio.kr. 55,8, og af note 4 i årsrapporten143 fremgår det, at 

prioritetsrenter er medtaget under ejendommenes driftsomkostninger, hvorfor det kan udledes, at 

prioritetsgælden vedrører investeringsejendommene, og derfor bør reguleres til dagsværdi. 

Dagsværdien vil typisk kunne antages at være lig kursværdien på prioritetsgælden, men af noterne til 

de finansielle poster fremgår der ingen kursregulering. Det kan derfor ikke udledes af årsrapporten, 

hvorvidt A. Fonnesbech har reguleret de til investeringsejendommene tilhørende forpligtelser til 

dagsværdi. 

 

                                                   
143 A. Fonnesbech A/S, årsrapport 2009, s. 15 
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Om end A. Fonnesbech ikke har pligt til at udarbejde en anlægsnote, så har virksomheden alligevel 

valgt at udarbejde dette. Anlægsnoten fremgår af note 6 i årsrapporten144, og den angiver årets 

bevægelser i form af til- og afgange, samt op- og nedskrivninger. Af noten fremgår det, at der tidligere 

år har været opskrivninger på investeringsejendommene. Reguleringerne er indregnet i 

resultatopgørelsen, hvilket er i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.  

 

Det er i ledelsesberetningen angivet hvilke forrentningskrav, der er anvendt ved beregningen af den 

skønnede markedsværdi. I resultatopgørelsen er værdireguleringerne af investeringsejendommene 

præsenteret i en særskilt linje, og det er således muligt for regnskabsbruger at følge 

værdireguleringerne fra balancen til resultatopgørelsen. A. Fonnesbech opfylder dermed også de krav, 

der stilles til oplysninger og præsentation. 

 

9.1.2. Finansielle instrumenter 

Af anvendt regnskabspraksis fremgår det, at finansielle aktiver måles til dagsværdi. Finansielle 

forpligtelser omfattende gæld til realkreditinstitutter og leverandørgæld indregnes ved låneoptagelse til 

kostpris, og den efterfølgende måling sker til amortiseret kostpris. Øvrige gældsforpligtelser måles til 

nettorealisationsværdi. 

 

Af anvendt regnskabspraksis fremgår det, at afledte finansielle instrumenter første gang indregnes i 

balancen til kostpris og efterfølgende måles til dagsværdi. Af samme afsnit fremgår det, at ændringer i 

dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som anvendes til sikring af fremtidige pengestrømme 

indregnes i egenkapitalen, og at ændringerne først bliver indregnet i resultatet i den periode, hvor det 

sikrede påvirker resultatet. Øvrige reguleringer bliver løbende indregnet i resultatopgørelsen. 

Virksomhedens anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med årsregnskabslovens 

bestemmelser, som beskrevet i afsnit 8.1. 

 

Som regnskabsbruger vil det ikke være nemt at identificere, hvilke former for afledte finansielle 

instrumenter A. Fonnesbech opererer med. Først i note 7 i årsrapporten145 fremgår det, at de afledte 

                                                   
144 A. Fonnesbech A/S, årsrapport 2009, s. 16 
145 A. Fonnesbech A/S, årsrapport 2009, s. 17 
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finansielle instrumenter består af renteswaps. Netop dette forhold om begrænsede oplysninger 

vedrørende de finansielle instrumenter opstår som følge af, at årsregnskabsloven ikke stiller særligt 

høje krav til hvilke oplysninger, regnskabsaflægger skal give. Ud over oplysningen om, at A. 

Fonnesbech anvender renteswaps til afdækning af fremtidige pengestrømme, så fremgår det endvidere 

af note 7, at reguleringerne bliver ført via egenkapitalen, hvilket er i overensstemmelse med 

årsregnskabslovens bestemmelser. 

 

9.2. Regnskabsklasse mellemstore C – Nordic Property Assets A/S 

Årsrapporten for Nordic Property Assets A/S146 for 2009 er aflagt i overensstemmelse med 

årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C-virksomheder.147 Årsrapporten indeholder 

både årsregnskab for moderselskabet og koncernregnskabet. Der er ikke nogen forbehold i den 

uafhængige revisors påtegning, men der er tre supplerende oplysninger, hvor den ene supplerende 

oplysning vedrører usikkerhed ved indregning og måling vedrørende virksomhedens 

investeringsejendomme.148 Dette forhold vil blive analyseret nærmere i afsnit 9.2.1.   

 

Af ledelsesberetningen fremgår det, at virksomhedens hovedaktivitet er investering i fast ejendom i 

form af udvikling af langsigtede ejendomsprojekter. Derudover fremgår det, at virksomheden opererer i 

de nordiske lande som sit primære markedsområde.149 Oplysningerne i note 4 bekræfter virksomhedens 

hovedaktivitet, da størstedelen af omsætningen stammer fra huslejeindtægter. 

 

Specielt for netop denne virksomhed er, at hele koncernen i regnskabsåret 2009 har været underlagt en 

rekonstruktion. Rekonstruktionen har medført tilførsel af ny likviditet, samt konvertering af en del af 

gælden til egenkapitalen. Det betyder, at koncernen har styrket dens drift, soliditet og likviditet. 

Virksomheden står dog fortsat over for nogle udfordringer i forbindelse med indgåelse af aftaler med 

långiver om både nuværende lån og fremtidige lån.150  

 

De ovenfor nævnte forhold vil blive nærmere diskuteret i de følgende delafsnit. 
                                                   
146 Fremadrettet vil Nordic Property Assets blive anvendt som betegnelse for Nordic Property Assets A/S 
147 Nordic Property Assets A/S, årsrapport 2009, s. 10 
148 Nordic Property Assets A/S, årsrapport 2009, s. 2-3 
149 Nordic Property Assets A/S, årsrapport 2009, s. 5 
150 Nordic Property Assets A/S, årsrapport 2009, s. 7 
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9.2.1. Investeringsejendomme 

Af ledelsesberetningen fremgår det, at de ejendomsrelaterede risici, som virksomheden står overfor, i al 

væsentlighed vedrører den primære indtjening, og kan stamme fra enten svigtende lejeindtægter eller 

stigende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.  

 

Af den anvendte regnskabspraksis fremgår det, at investeringsejendomme indregnes til kostpris med 

tillæg af købsomkostninger og efterfølgende måles til dagsværdi. Samtlige værdireguleringer indregnes 

i resultatopgørelsen – både værdireguleringer fra investeringsejendomme, men også fra de tilhørende 

forpligtelser, hvilket er i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 38. Endvidere fremgår det, at 

indtægtsførte værdireguleringer overføres til reserve for investeringsaktiver under egenkapitalen. Dette 

skal ikke sammenlignes med at de bliver bundet på egenkapitalen, men må formodes at være foretaget 

ud fra et ønske fra virksomheden om at vise værdireguleringerne fra investeringsejendommene 

særskilt. Der er på nuværende tidspunkt ingen reserve under egenkapitalen, hvilket må antages at være 

som følge af, at der ingen værdireguleringer har været. 

 

Dagsværdien opgøres med udgangspunkt i sammenlignelige priser suppleret med afkastbaserede 

værdiansættelser. I den afkastbaserede model tages der udgangspunkt i forventede lejeindtægter, 

fratrukket forventede drifts-, administrations- og standardvedligeholdelsesomkostninger. Der foretages 

vurdering af hver enkelt ejendom i porteføljen. 

 

Endvidere fremgår det, at udgifter, der tilfører ejendommen nye eller forbedrede egenskaber i forhold 

til anskaffelsestidspunktet eller forøger ejendommens dagsværdi, bliver tillagt kostprisen som en 

forbedring. 

 

Som beskrevet i afsnit 7.1.3 er det kun virksomheder, der som hovedaktivitet udøver 

investeringsvirksomhed, der har mulighed for at anvende dagsværdimodellen. Ud fra Nordic Property 

Assets’ ledelsesberetning fremgår det tydeligt at hovedaktiviteten er ”investering i fast ejendom”151, 

hvilket også bekræftes af virksomhedens primære indtjening. 

                                                   
151 Nordic Property Assets A/S, årsrapport 2009, s. 5 
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Der er derfor ingen tvivl om, at virksomheden har mulighed for at anvende dagsværdimodellen jævnfør 

årsregnskabsloven § 38.  

 

Anlægsnoten fremgår af note 13 i årsrapporten152, og den angiver årets bevægelser i form af til- og 

afgange, samt op- og nedskrivninger. Reguleringerne er indregnet i resultatopgørelsen, hvilket er i 

overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.  

 

Af anlægsnoten fremgår endvidere det gennemsnitlige afkastkrav, som er anvendt ved 

værdiansættelsen af investeringsejendommene. Samtlige investeringsejendomme er specificeret i noten. 

I resultatopgørelsen er værdireguleringerne af investeringsejendommene præsenteret i en særskilt linje, 

og det er således muligt for regnskabsbruger at følge værdireguleringerne fra balancen til 

resultatopgørelsen. Nordic Property Assets opfylder dermed også de krav, der stilles til oplysninger og 

præsentationen.  

 

Som tidligere noteret i dette afsnit er der i årsrapporten for 2009 en supplerende oplysning om 

usikkerhed ved indregning og måling vedrørende virksomhedens investeringsejendomme. Dette 

forhold er specificeret yderligere i note 2 i årsrapporten153. Den supplerende oplysning er opstået som 

følge af, at der på tidspunktet for aflæggelse af årsrapporten var en afstand mellem købere og sælgere 

på ejendomsmarkedet, hvorfor spændet mellem parternes pris og afkastforventninger i mange tilfælde 

var stort. Derudover var omsætningen fra investeringsejendommene faldet væsentligt. Disse forhold 

bevirker, at den værdi, som ejendommene er indregnet til i årsrapporten, i nogle tilfælde kan være 

lavere som følge af den nuværende markedssituation, hvorfor revisor har givet en supplerende 

oplysning. Den supplerende oplysning er medtaget, selvom virksomheden har anvendt kendte 

værdiansættelsesmodeller, og at resultatet af disse er bekræftet af eksterne mæglere eller eksterne 

markedsrapporter. Den supplerende oplysning er dermed et resultat af den usikkerhed, der på 

daværende tidspunkt eksisterede på ejendomsmarkedet. 

 

                                                   
152 Nordic Property Assets A/S, årsrapport 2009, s. 27-31 
153 Nordic Property Assets A/S, årsrapport 2009, s. 24 
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9.2.2. Finansielle instrumenter 

Af anvendt regnskabspraksis fremgår det, at visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til 

amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Gæld, der kan 

knyttes til finansiering af investeringsejendomme, måles til dagsværdi. 

 

Af den anvendte regnskabspraksis fremgår det endvidere, at afledte finansielle instrumenter måles til 

dagsværdi. Af samme afsnit fremgår det, at ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, 

som anvendes til sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes i egenkapitalen for så vidt angår den 

effektive del af afdækningen, mens den ineffektive del indregnes i resultatopgørelsen. Øvrige 

reguleringer bliver indregnet i resultatopgørelsen. Virksomhedens anvendte regnskabspraksis er i 

overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser som beskrevet i afsnit 8.1. 

 

Som regnskabsbruger vil det ikke være nemt at identificere, hvilke former for afledte finansielle 

instrumenter Nordic Property Assets opererer med. Af ledelsesberetningen fremgår det, at koncernen 

kun i begrænset omfang har valutarisici.154 Det må derfor betyde, at de afledte finansielle instrumenter 

primært vedrører afdækning af renterisici eller kreditrisici. I afsnittet vedrørende 

periodeafgrænsningsposter fremgår det, at periodeafgrænsningsposter blandt andet vedrører regulering 

af renteswap til markedsværdi. I egenkapitalopgørelsen i årsrapporten155 fremgår det, at der er ført 

reguleringer vedrørende finansielle instrumenter via egenkapitalen, hvilket er i overensstemmelse med 

årsregnskabslovens bestemmelser. 

 

9.3. Regnskabsklasse C – Rolf Barfoed A/S 

Årsrapporten for Rolf Barfoed A/S156 for 2009 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 

bestemmelser for regnskabsklasse store C-virksomheder.157 Årsrapporten indeholder både årsregnskab 

for moderselskabet og koncernregnskabet. Den uafhængige revisors påtegning indeholder hverken 

supplerende oplysninger eller forbehold.158 

                                                   
154 Nordic Property Assets A/S, årsrapport 2009, s. 8 
155 Nordic Property Assets A/S, årsrapport 2009, s. 21 
156 Fremadrettet vil Rolf Barfoed blive anvendt som betegnelse for Rolf Barfoed A/S 
157 Rolf Barfoed A/S, årsrapport 2009, s.11 
158 Rolf Barfoed A/S, årsrapport 2009, s.2-3 
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Af ledelsesberetningen fremgår det, at virksomhedens vigtigste forretningsområde er investering i og 

udlejning af fast ejendom samt udførelse af afkastgenerende moderniserings- og 

vedligeholdelsesarbejder.159 Hovedaktiviteten bekræftes af resultatopgørelsen, hvor de primære 

indtægter stammer fra huslejeindtægter. 

 

9.3.1. Investeringsejendomme 

Af den anvendte regnskabspraksis fremgår det, at investeringsejendommene værdiansættes til 

dagsværdi. Dagsværdien fastlægges ved periodiske vurderinger, og værdireguleringerne foretages over 

resultatopgørelsen.  I modsætning til de to andre casevirksomheder, er der i denne årsrapport udarbejdet 

et særskilt afsnit på fem sider, som omhandler værdiansættelsen af koncernens ejendomme. 

 

Af dette afsnit160 fremgår det, at koncernens ejendomme værdiansættes til en forsigtig anslået 

dagsværdi. Dagsværdien opgøres med udgangspunkt i den forventede leje for 2010 ved fuld udlejning 

fratrukket tilknyttede driftsomkostninger, der herefter kapitaliseres med et fastsat afkastkrav. Den 

kapitaliserede værdi tillægges refusionssaldi, og fratrækkes eventuel tomgangsleje samt eventuelle 

større udgifter af engangskarakter. Værdiansættelsen foretages for hver enkelt ejendom. Til sidst i 

afsnittet er der udarbejdet en liste, som angiver samtlige investeringsejendomme samt de tilhørende 

kostpriser, opskrivninger, nedskrivninger samt bogførte værdi. 

 

Som beskrevet i afsnit 7.1.3 er det kun virksomheder, der som hovedaktivitet udøver 

investeringsvirksomhed, der har mulighed for at anvende dagsværdimodellen. Ud fra Rolf Barfoeds 

ledelsesberetning fremgår det tydeligt, at hovedaktiviteten er ”investering i og udlejning af fast 

ejendom”161. Der er derfor ingen tvivl om, at virksomheden har mulighed for at anvende 

dagsværdimodellen jævnfør årsregnskabsloven § 38. 

 

                                                   
159 Rolf Barfoed A/S, årsrapport 2009, s.7 
160 Rolf Barfoed A/S, årsrapport 2009, s. 18 - 23 
161 Rolf Barfoed A/S, årsrapport 2009, s. 7 
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Anlægsnoten fremgår af note 11 i årsrapporten162, og den angiver årets bevægelser i form af til- og 

afgange, samt op- og nedskrivninger. Reguleringerne er indregnet i resultatopgørelsen, hvilket er i 

overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser. I modsætning til de to andre 

casevirksomheder er værdireguleringerne af ejendommene placeret efter resultatet af den primære drift 

fratrukket de finansielle poster, hvor værdireguleringer for de to andre casevirksomheder er placeret 

under bruttoresultatet. Efter årsregnskabslovens bestemmelser skal en virksomhed præsentere sin 

resultatopgørelse ud fra skemakravene. De fleste virksomheder præsenterer værdireguleringerne under 

bruttoresultatet som følge af, at det vedrører den primære drift, skønt dette ikke er i overensstemmelse 

med skemakravene. I resultatopgørelsen har virksomheden valgt at vise samtlige værdireguleringer 

efter resultatet af den primære drift. Rolf Barfoed opfylder de krav, der stilles til oplysninger og 

præsentation. 

 

Der er udarbejdet et særskilt afsnit i årsrapporten, som beskriver virksomhedens risikofaktorer.163 I 

dette afsnit er der en beskrivelse af afkastkravene på investeringsejendommene, samt en beskrivelse af 

alle de øvrige faktorer, som er lagt til grund ved værdiansættelsen af ejendommene. 

 

Set i forhold til de to øvrige casevirksomheder, er der i årsrapporten langt flere oplysninger om 

virksomhedens investeringsejendomme, herunder faktorerne, der er lagt til grund for værdiansættelsen 

af investeringsejendommene samt ledelsens forventninger til fremtiden. Som regnskabsbruger får man 

langt flere informationer om virksomhedens overvejelser i forbindelse med værdiansættelsen af 

investeringsejendommene. 

 

9.3.2. Finansielle instrumenter 

Af anvendt regnskabspraksis fremgår det, at finansielle forpligtelser måles til dagsværdi, og at 

reguleringerne indregnes i resultatopgørelsen. 

 

Af den anvendte regnskabspraksis fremgår det, at afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi. 

Positive og negative dagsværdier indgår som henholdsvis andre tilgodehavender, anden gæld samt 

                                                   
162 Rolf Barfoed A/S, årsrapport 2009, s.37-38 
163 Rolf Barfoed A/S, årsrapport 2009, s. 24 
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langfristede gældsforpligtelser. I overensstemmelse med reglerne i årsregnskabslovens § 38 bliver 

reguleringerne af afledte finansielle instrumenter, som er indgået til sikring af forventede fremtidige 

pengestrømme, og som stammer fra gældsforpligtelser tilhørende investeringsejendomme, indregnet i 

resultatopgørelsen. Øvrige reguleringer af afledte finansielle instrumenter, som er indgået til sikring af 

forventede fremtidige pengestrømme, indregnes på egenkapitalen. Reguleringer, der ikke opfylder 

betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes i resultatopgørelsen. Virksomhedens 

anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser som 

beskrevet i afsnit 8.1. 

 

Allerede af ledelsesberetningen bliver regnskabsbruger gjort opmærksom på, at virksomheden benytter 

renteswaps, og at de dermed har afledte finansielle instrumenter. Som nævnt i afsnit 9.3.1 er der i 

årsrapporten et afsnit om virksomhedens risikofaktorer. Herunder er der blandt andet et afsnit om 

renten, hvor virksomheden beskriver hvilke typer af lån, den har optaget, samt hvilke risici, der knytter 

sig til de optagne lån.164 Regnskabsbruger får dermed en række væsentlige informationer om, hvorledes 

virksomheden afdækker sine risici. 

 

I egenkapitalopgørelsen i årsrapporten165 fremgår det, at der er ført reguleringer vedrørende 

sikringsinstrumenter, hvilket er i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser. 

 

9.4. IFRS for SMV 
Som konkluderet i kapitlerne 7 og 8 er der som udgangspunkt ikke de store forskelle mellem den 

regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme og finansielle instrumenter efter 

årsregnskabsloven og IFRS for SMV, når virksomheden har investering som hovedaktivitet. Der er dog 

en klar forskel, såfremt virksomheden fravælger bestemmelserne om regnskabsmæssig afdækning i 

forbindelse med finansielle instrumenter. Derudover er de primære forskelle at finde i kravene til 

noteoplysninger og præsentationen i øvrigt. 

 

                                                   
164 Rolf Barfoed A/S, årsrapport 2009, s.28 
165 Rolf Barfoed A/S, årsrapport 2009, s.33 
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Det ses af afsnit 9.1 til 9.3, at mængden af informationer generelt er stigende fra regnskabsklasse B til 

regnskabsklasse store C. Dette skyldes ikke kun reguleringen, som blandt andet betyder, at 

virksomheder i regnskabsklasse B ikke afkræves en ledelsesberetning og anlægsnoter, men er også i 

høj grad et udtryk for, at virksomhederne ønsker at give disse oplysninger om ejendomsporteføljen og 

de risikofaktorer, virksomhederne er udsat for og hvorledes de søges afdækket. 

 

9.4.1. Finansiering 

Som beskrevet i afsnit 9.2 har Nordic Property Assets i 2009 gennemført en rekonstruktion, hvor der er 

indgået aftale med en række af koncernens långivere om tilførsel af yderligere kapital.166 Det fremgår 

ikke af virksomhedens årsrapport, hvem långiverne er, og hvorvidt virksomheden i forbindelse med 

rekonstruktionen har søgt nye finansieringskilder eller eksterne investorer. Nordic Property Assets 

opererer dog i de nordiske lande som sit primære markedsområde166, og virksomheden kunne derfor 

have haft en fordel i denne søgen efter kapital, såfremt regnskabsaflæggelsen var sket efter IFRS for 

SMV. Såfremt årsrapporten var aflagt efter IFRS for SMV kunne udenlandske investorers analyse af 

virksomhedens finansielle stilling havde været lettere tilgængelig og antallet af finansieringskilder 

kunne have været større. 

 

9.4.2. Investeringsejendomme 

Såfremt virksomhederne overgår til regnskabsaflæggelse efter IFRS for SMV, vil det ikke have den 

store betydning for den regnskabsmæssige behandling af virksomhedernes investeringsejendomme i 

relation til indregningen og målingen. Idet investeringsejendommene allerede indregnes til dagsværdi, 

formodes dette også at kunne foretages efter IFRS for SMV, om end måling til dagsværdi kan 

fravælges efter IFRS for SMV, såfremt omkostningerne forbundet hermed er urimelige. Ved en 

overgang til IFRS for SMV må det formodes, at virksomhederne vil fastholde målingen til dagsværdi, 

da denne metode allerede anvendes i dag. Derudover er det givet, at et praksisskifte til kostpris i 

forbindelse med en overgang til IFRS for SMV vil være på bekostningen af generalklausulen ”om det 

retvisende billede”. 
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Hvorvidt omkostningerne forbundet med opgørelse af dagsværdien for investeringsejendomme er 

urimelige, kan ikke entydigt defineres ud fra en beløbsgrænse. Det afhænger blandt andet af 

virksomhedens størrelse, antallet af investeringsejendomme, samt hvilke interne ressourcer i form af 

både medarbejdere og værdiansættelsesmodeller, virksomheden har til rådighed. Endelig skal 

virksomheden kunne opnå en fordel ved at anvende dagsværdimetoden frem for kostprismodellen. En 

udgift på kr. 100.000 til indhentelse af ekstern mæglervurdering kan være en urimelig omkostning for 

én virksomhed, men rimelig for en anden. For mindre virksomheder, hvor antallet af interessenter er 

begrænset, vil udgiften forbundet med opgørelse af dagsværdien oftere blive urimelig som følge af at 

regnskabsbrugerne ikke finder oplysningen om dagsværdi nødvendig. Den uklare definition af, hvornår 

omkostningerne forbundet med opgørelse af dagsværdien for investeringsejendomme kan medføre, at 

sammenligneligheden af årsrapporterne mindskes, idet vurderingen vil blive foretaget subjektivt 

virksomhed for virksomhed.  

 

Som omtalt i afsnit 7.4 består de største forskelle mellem årsregnskabsloven og IFRS for SMV for så 

vidt angår den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme primært i kravene til 

præsentation og noteoplysninger. Både årsregnskabsloven for regnskabsklasse C og IFRS for SMV 

stiller dog krav til en anlægsnote, og indholdet hertil er det samme. Både A. Fonnesbech, Nordic 

Property Assets og Rolf Barfoed præsenterer således en anlægsnote for deres respektive 

investeringsejendomme i noterne til årsrapporten, om end A. Fonnesbech kunne dog have undladt 

denne efter de lempeligere bestemmelser for regnskabsklasse B. 

 

A. Fonnesbech har i ledelsesberetningen oplyst forrentningskravet, der er anvendt i forbindelse med 

værdiansættelsen af virksomhedens investeringsejendomme.167 I ledelsesberetningen fastslås det 

desuden, at der ikke er særlige risici forbundet med udlejningen af investeringsejendomme. Generelt 

bærer A. Fonnesbechs årsrapport præg af at være et standardregnskab, der opfylder minimumskravene, 

men ikke indeholder yderligere oplysninger, der kan være relevante for regnskabsbruger. Nordic 

Property Assets og Rolf Barfoed giver derimod uddybende oplysninger om ejendomsporteføljen og de 

dermed forbundne risici.  
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Nordic Property Assets giver oplysninger om ejendommenes anvendelse samt et gennemsnitligt 

afkastkrav, der er anvendt ved værdiansættelse af ejendommene. I ledelsesberetningen nævnes risici, 

der knytter sig til investeringsejendommene. 

 

Rolf Barfoed giver oplysninger om ejendommenes anvendelse, købspris, op- og nedskrivninger, 

bogført værdi efter reguleringer, leje pr. m2 pr. år pr. 1. januar 2010, gennemsnitlige afkastkrav fordelt 

på provinsen og hovedstadsområdet samt en følsomhedsanalyse på afkastkravet med betydning for den 

bogførte værdi af egenkapitalen pr. 31. december 2009. 

 

Årsagen til de uddybende oplysninger, som Nordic Property Assets og Rolf Barfoed giver i deres 

respektive årsrapporter, er til dels affødt af kravet i årsregnskabslovens § 99, stk. 1, nr. 8 om 

udarbejdelse af ledelsesberetning, men er også et udtryk for, hvad der er kutyme for større 

virksomheder i ejendomsbranchen. I kontrast hertil kan nævnes A. Fonnesbechs årsrapport, der ikke 

indeholder nogen oplysninger om hverken ejendomsporteføljen eller risikofaktorer. 

 

Idet årsregnskabsloven ikke kræver så detaljerede oplysninger om investeringsejendommene, som 

Nordic Property Assets og Rolf Barfoed præsenterer i virksomhedernes årsrapporter, vil en overgang til 

IFRS for SMV betyde, at virksomhederne fortsat vil give disse oplysninger, da de er krævet efter IFRS 

for SMV. En overgang til IFRS for SMV vil derfor ikke være forbundet med yderligere omkostninger 

for virksomhederne, idet de nuværende årsrapporter allerede opfylder standardens betingelser. A. 

Fonnesbech vil omvendt opleve en overgang til IFRS for SMV som en stramning i forhold til de 

nuværende betingelser for virksomhedens regnskabsaflæggelse, idet A. Fonnesbech skal oplyse om 

ejendomsporteføljen og risikofaktorer. De detaljerede oplysninger vil være til stor gavn for 

regnskabsbruger, idet der ud fra oplysningerne kan foretages yderligere følsomhedsberegninger. 

 

Betydningen af en overgang til IFRS for SMV vil således afhænge af, hvilken regnskabsklasse 

virksomheden tilhører, hvor regnskabsklasse B bliver hårdest ramt. Som følge af, at det er kutyme for 

større virksomheder i ejendomsbranchen at give fyldestgørende oplysninger om 

investeringsejendommene, vil en overgang til IFRS for SMV således have mindre betydning, da 

oplysningerne allerede er indarbejdet i årsrapporterne. Betydningen vil ligeledes afhænge af, hvorledes 
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virksomheden fortolker begrebet ”unødige omkostninger” i forbindelse med opgørelse af dagsværdien 

af investeringsejendomme. 

 

9.4.3. Finansielle instrumenter 

Ligesom for den regnskabsmæssige behandling vedrørende investeringsejendomme, som beskrevet 

under afsnit 9.4.2, vil en overgang til IFRS for SMV ikke have den store betydning for den 

regnskabsmæssige behandling af virksomhedernes finansielle instrumenter i relation til indregningen 

og målingen. Med mindre virksomheden fravælger bestemmelserne om regnskabsmæssig afdækning, 

vil en overgang til IFRS for SMV således kun have betydning i forbindelse med noteoplysningerne og 

præsentationen af de finansielle instrumenter, hvilket vil blive gennemgået i dette afsnit. For en særskilt 

gennemgang af forskelle vedrørende den regnskabsmæssige behandling af regnskabsmæssig afdækning 

henvises der til afsnit 9.4.4. 

 

I henhold til IFRS for SMV skal virksomhederne give oplysninger om, hvilken risiko den 

regnskabsmæssige afdækning skal imødegå, hvilke finansielle instrumenter, der er anvendt ved 

afdækningen samt dagsværdien heraf på statusdagen. Derudover skal dagsværdierne oplyses særskilt i 

noterne fordelt på de fire risici som beskrevet under afsnit 8.3.1.1. 

 

A. Fonnesbech har leveret en årsrapport, der opfylder minimumskravene for regnskabsklasse B i 

henhold til årsregnskabsloven, hvorfor oplysninger om de finansielle instrumenter er yderst begrænset. 

Der foreligger hverken en beskrivelse af risiciene eller de anvendte sikringsinstrumenter, ligesom 

dagsværdien ikke er specificeret. I ledelsesberetningen er det endda pointeret, at virksomheden ikke er 

eksponeret for væsentlige rente- og valutarisici168, til trods for at virksomheden har foretaget 

regnskabsmæssig afdækning. Såfremt A. Fonnesbech overgår til regnskabsaflæggelse efter IFRS for 

SMV, vil virksomheden således skulle give yderligere oplysninger om blandt andet den 

regnskabsmæssige afdækning, med mindre virksomheden fravælger at anvende bestemmelserne i 

Sektion 12. Efter de nuværende regler skal virksomheden dog have udarbejdet dokumentation til internt 

brug som beskrevet i afsnit 8.1.1.1. De oplysninger, virksomheden allerede har dokumenteret, skal 

således fremadrettet indarbejdes i årsrapporten, såfremt den aflægges efter IFRS for SMV. Derudover 
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stiller IFRS for SMV i forhold til årsregnskabsloven flere specifikke krav til indholdet af denne 

dokumentation. For virksomheden vil det betyde, at den det første år efter overgangen til IFRS for 

SMV skal anvende ressourcer i form af tid og omkostninger på at få udarbejdet fyldestgørende 

oplysninger til årsrapporten. Som følge af, at den interne dokumentation bør være udarbejdet, vil 

virksomheden dog spare en del tid og omkostninger, da grundlaget allerede foreligger. Opgaven for 

virksomheden består derfor i at formulere oplysningerne, således at regnskabsbruger kan drage nytte 

heraf. 

 

Nordic Property Assets redegør i ledelsesberetningen for de særlige risici, virksomheden er eksponeret 

for. Her nævnes valutarisici og risici vedrørende refinansiering, men som beskrevet i afsnit 9.2.2 består 

de anvendte finansielle instrumenter af renteswaps. Der er ikke givet oplysninger om risici forbundet 

hermed i virksomhedens ledelsesberetning, ligesom der ikke foreligger yderligere oplysninger om de 

anvendte finansielle instrumenter og deres dagsværdier i årsrapporten for Nordic Property Assets. I 

lighed med A. Fonnesbech vil en overgang til IFRS for SMV således betyde øgede krav til de 

oplysninger, virksomheden skal præsentere i årsrapporten. Det vurderes dog ligesom for A. 

Fonnesbech ikke at have den store betydning, da det må formodes, virksomheden allerede har 

udarbejdet dokumentationen vedrørende disse oplysninger til internt brug. 

 

Rolf Barfoed oplyser i ledelsesberetningen om udviklingen i virksomhedens finansielle omkostninger 

og renteswaps og har endvidere udarbejdet et helt afsnit om risikofaktorer, hvor der i underafsnit gives 

oplysninger om risici forbundet med renten. På dette punkt efterlever årsrapporten således 

oplysningskravene efter IFRS for SMV. Dagsværdien af den regnskabsmæssige afdækning fremgår 

dog ikke tydeligt af årsrapporten, idet posterne er indregnet i som henholdsvis andre tilgodehavender 

for de positive værdier, samt anden gæld og langfristede gældsforpligtelser for de negative værdier. 

Efter IFRS for SMV skal dagsværdierne opdeles i noterne på de fire risici; risiko for udsving i 

rentesatsen på et gældsbevis, risiko for udsving i valutakursen eller rentesatsen på en fast aftale eller en 

forventet transaktion, risiko for udsving i prisen for en vare og risiko for udsving i valutakursen i en 

nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed. Heraf vil de to førstnævnte risici være relevante i relation 

til årsrapporten for Rolf Barfoed. 
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I relation til de finansielle instrumenter vil en overgang til IFRS for SMV have betydning for de 

virksomheder, der anvender finansielle instrumenter til regnskabsmæssig afdækning. Af ovenstående 

gennemgang kan det udledes, at de tre casevirksomheder alle vil opleve øgede krav til oplysningerne 

og præsentationen af de finansielle instrumenter i årsrapporten, såfremt virksomhederne overgår til 

regnskabsaflæggelse efter IFRS for SMV. Især A. Fonnesbech vil opleve en overgang som en decideret 

stramning i forhold til de nuværende betingelser for virksomhedens regnskabsaflæggelse. Dette er som 

følge af, at A. Fonnesbech skal beskrive de risici, virksomheden er eksponeret for, og hvilke finansielle 

instrumenter, der er anvendt til at imødegå disse. Endvidere skal dagsværdien af den regnskabsmæssige 

afdækning oplyses, fordelt på risikotype. Det samme gør sig gældende for Nordic Property Assets, som 

dog i den nuværende årsrapport har givet sparsomme oplysninger om virksomhedens eksponering for 

risici. Rolf Barfoed giver fyldestgørende oplysninger om virksomhedens risikoeksponering og mangler 

således kun at præsentere dagsværdierne fordelt på risikotype i noterne. 

 

9.4.4. Regnskabsmæssig afdækning 

Som beskrevet tidligere skal reglerne om regnskabsmæssig afdækning anvendes i henhold til 

årsregnskabsloven, hvorimod det er et tilvalg efter reglerne i IFRS for SMV. For at illustrere hvilken 

betydning et fravalg af bestemmelserne om regnskabsmæssig afdækning i henhold til IFRS for SMV 

Sektion 12 har, er der nedenfor opstillet et beregningseksempel. Der er taget udgangspunkt i en 

virksomhed, der køber fast ejendom i udlandet, som skal betales i svenske kroner, og hvor 

virksomheden ønsker at sikre denne transaktion ved hjælp af en valutaterminsforretning. De enkelte 

posteringer, disse transaktioner medfører efter årsregnskabsloven og IFRS for SMV, er illustreret i 

henholdsvis figur 2 og 3. 

 

Tidsforløbet kan opstilles som følgende: 

 

30. november 2010 

Virksomheden Svenske Ejendomme A/S underskriver købsaftale vedr. ejendom beliggende Lilla Gatan 

1, Malmø. Købesummen er aftalt til 10 millioner svenske kroner. Kursen på svenske kroner er 81,26. 

 
31. december 2010 

Svenske Ejendomme A/S’ regnskabsår udløber. Kursen på svenske kroner er 82,70. 
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31. januar 2011 

Købesummen på 10 millioner svenske kroner forfalder til betaling. Kursen på svenske kroner er 90169. 

 

28. februar 2010 

Svenske Ejendomme A/S aflægger månedsregnskab for februar. Kursen på svenske kroner er stadig 90. 

 
Som følge af, at købesummen er aftalt i svenske kroner og først forfalder d. 31. januar 2011, ønsker 

virksomheden at afdække valutarisikoen ved hjælp af en valutaterminsforretning, således at den aftalte 

købesum på 10 millioner svenske kroner sikres til kurs 81,26 svarende til 8,126 millioner danske 

kroner. 

 
Først vil den regnskabsmæssige behandling efter årsregnskabslovens bestemmelser blive præsenteret, 

hvorefter behandlingen i henhold til bestemmelserne i IFRS for SMV Sektion 11 præsenteres – 

bestemmelserne i Sektion 12 vedrørende regnskabsmæssig afdækning er således fravalgt.  

 

Årsregnskabsloven 

Anskaffelsessummen for ejendommen på 8,126 millioner danske kroner tilgangsføres som vist i 

postering 1 i figur 2. Pr. 30. november 2010 vil den foretagne afdækning have en markedsværdi på kr. 

0, hvilket er vist ved postering 2. 

 

På tidspunktet for virksomhedens statusdag opgøres den markedsmæssige værdi af 

sikringstransaktionen til kr. 144.000 svarende til forskellen mellem købesummen i danske kroner pr. 

30. november 2010 (8,126 millioner) og købesummen i danske kroner pr. 31. december 2010 (8,270 

millioner kroner). Værdien af valutaterminsforretningen optages som et tilgodehavende med modpost 

på egenkapitalen, idet der er tale om sikring af fremtidige pengestrømme. Investeringsejendommen og 

tilhørende gældspost reguleres til dagsværdi. Dette er vist ved postering 3. 

 

Pr. 31. januar 2011 overfører virksomheden købesummen til sælger. Kursen på svenske kroner er steget 

voldsomt, hvorfor transaktionen i danske kroner andrager 9 millioner kroner. Gælden skal således 
                                                   
169 Fiktiv kurs for eksemplets skyld. Denne fastholdes for den sidste periode for at kunne vurdere effekten. 
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reguleres med kr. 730.000, ligesom investeringsejendommen og valutaterminsforretningen skal 

reguleres til dagsværdi. Dette er vist ved postering 4. Virksomheden betaler 9 millioner danske kroner, 

vist ved postering 5. Da virksomheden imidlertid har sikret transaktionen, vil forskellen mellem den 

oprindelige omregning til 8,126 millioner danske kroner og det endelige transaktionsbeløb på 9 

millioner danske kroner skulle refunderes af banken, svarende til kr. 874.000, som modregnes i 

anskaffelsessummen for ejendommen. Dette er vist ved postering 6. Endelig tilbageføres værdien af 

sikringen pr. 31. december 2010 som vist ved postering 7, og investeringsejendommen reguleres til 

dagsværdi som vist ved postering 8. 

 

 
 

Figur 2 

 

Årsregnskabsloven, t.kr.

1 8.126 0 2
3 144 144 3
4 730 730 4

7 874
6 874 874 6
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3 144 144 3
4 730 730 4 9.000 5

874 7 5 9.000

874 874 9.000 9.000 0 9.000

144 3 3 144
730 4 4 730
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0 1.748 874 0 0 0

Likvide midler Investeringsejendomme Reserve

Sikringsinstrument Skyldig købesum

Finansielle posterReg. til dagsværdi, ejd. Reg. til dagsværdi, gæld

Fremmedkapital
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Som det ses i figur 2, vil værdien af ejendommen netop andrage 8,126 millioner danske kroner, der er 

aktiveret på købstidspunktet. Der er således ingen driftseffekt ved denne regnskabsmæssige behandling 

af afdækningen, idet alle reguleringer føres via egenkapitalen. Eneste resultateffekt vil således være 

regulering af investeringsejendommen til dagsværdi efter realisationen af valutaterminsforretningen, 

idet regulering af investeringsejendom og gæld har udlignet hinanden ved de hidtidige reguleringer. 

 

IFRS for SMV 
Anskaffelsessummen på 8,126 millioner danske kroner tilgangsføres som vist i postering 1 i figur 3. Pr. 

30. november 2010 vil den foretagne afdækning have en markedsværdi på kr. 0, hvilket er vist ved 

postering 2. 

 

På tidspunktet for virksomhedens statusdag, opgøres den markedsmæssige værdi af 

sikringstransaktionen til kr. 144.000 svarende til forskellen mellem købesummen i danske kroner pr. 1. 

december 2010 (8,126 millioner) og købesummen i danske kroner pr. 31. december 2010 (8,270 

millioner kroner). Værdien af valutaterminsforretningen indtægtsføres straks under finansielle poster. 

Derudover reguleres investeringsejendommen og den tilhørende gældsforpligtelse til dagsværdi. Dette 

er vist ved postering 3. 

 

Pr. 31. januar 2011 overfører virksomheden købesummen til sælger. Kursen på svenske kroner er steget 

voldsomt, hvorfor transaktionen i danske kroner andrager 9 millioner kroner. Gælden skal således 

reguleres med kr. 730.000, ligesom investeringsejendommen og valutaterminsforretningen skal 

reguleres til dagsværdi. Dette er vist ved postering 4. Virksomheden betaler 9 millioner danske kroner, 

vist ved postering 5. Da virksomheden imidlertid har sikret transaktionen, vil forskellen mellem den 

oprindelige omregning til 8,126 millioner danske kroner og det endelige transaktionsbeløb skulle 

refunderes af banken, svarende til kr. 874.000, som indtægtsføres under finansielle poster. Dette er vist 

ved postering 6. Endelig tilbageføres værdien af sikringen pr. 31. december 2010 som vist ved 

postering 7. 

 

Som det ses i figur 3, vil værdien af ejendommen andrage 9 millioner danske kroner, der er aktiveret. 

Gevinsten ved valutaterminskontrakten på kr. 874.000 er i modsætning til reglerne i årsregnskabsloven 

ført direkte i driften. Der er således en løbende driftseffekt ved denne regnskabsmæssige behandling af 
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afdækningen, først ved regulering til markedsværdi pr. 31. december 2010 og dernæst ved regulering til 

dagsværdi på datoen for realisationen af valutaterminsforretningen. Det bemærkes, at der ligesom efter 

årsregnskabsloven foretages regulering til dagsværdi af henholdsvis investeringsejendom og skyldig 

købesum, men at der ikke skal foretages særskilt regulering af investeringsejendommen til dagsværdi 

efter realisationen af valutaterminsforretningen, da denne ikke har nogen effekt på værdiansættelsen af 

investeringsejendommen. 

 

 
 

Figur 3 

 

Hvorvidt det er en fordel eller ulempe for virksomheden at fravælge reglerne vedrørende 

regnskabsmæssig afdækning i forbindelse med regnskabsaflæggelse efter IFRS for SMV kan ikke 

vurderes entydigt. Der er flere aspekter, der må medtages.  
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For det første vil forskellene i den regnskabsmæssige behandling have en betydning for virksomhedens 

nøgletal. Dette er belyst ved opstillingen i figur 4, hvor de ovenfor nævnte oplysninger er anvendt for 

hver måned. Derudover er der tilføjet fiktive tal for nettoomsætning og selskabskapital med henblik på 

at kunne beregne nøgletallene.170 Såfremt kostprismetoden blev anvendt, ville nøgletallene – og derved 

konklusionerne – naturligvis være anderledes. Se bilag 13 for en tilsvarende opstilling ud fra 

kostprismodellen. 

 

Soliditetsgraden er identisk for begge opstillinger. Dette skyldes, at der efter begge regelsæt sker 

regulering til dagsværdi, og eneste forskel er præsentationen under egenkapitalen af regulering af 

valutaterminsforretningen pr. 31. december 2010. Det samme gør sig gældende for egenkapitalens 

gearing og aktivernes omsætningshastighed. 

 

Omvendt er der forskel på de beregnede nøgletal egenkapitalens forrentning og overskudsgraden i 

perioderne december, januar og februar. Dette skyldes den tidsforskydning, der er i indregning af 

gevinst ved valutaterminsforretningen, idet hele gevinsten først indregnes i januar efter 

årsregnskabsloven, mens der under IFRS for SMV løbende sker indtægtsførsel af reguleringen til 

markedsværdi. Det ses, at både egenkapitalens forretning og overskudsgraden beregnet efter 

årsregnskabsloven i december måned er lavere end de tilsvarende tal beregnet efter IFRS for SMV, 

mens det omvendte er tilfældet i januar og februar. For regnskabsbruger vil en sammenligning af to 

regnskaber, hvor det ene er aflagt efter årsregnskabsloven og det andet er aflagt efter IFRS for SMV 

med fravalg af reglerne vedrørende regnskabsmæssig afdækning, således umiddelbart ikke være mulig. 

Det samme vil være tilfældet med to regnskaber, der begge er aflagt efter IFRS for SMV, men hvor det 

ene anvender bestemmelserne om regnskabsmæssig afdækning i Sektion 12, mens den anden 

virksomhed har fravalgt det. Forskellen vil som anført udligne sig over tid eller være mindre synlig, 

såfremt virksomhedernes regnskabsmæssige afdækning sker på kontinuerlig basis. De enkelte 

årsrapporter indeholder imidlertid forskellige nøgletal, hvorfor det retvisende billede ikke opfyldes på 

samme vis for de årsrapporter, der aflægges efter IFRS for SMV med fravalg af bestemmelserne i 

Sektion 12, da driftseffekten af sikringsinstrumentet ikke følger den underliggende transaktion. 
                                                   
170 I opstillingen er der taget udgangspunkt i, at virksomheden anvender dagsværdi ved den efterfølgende måling af 
investeringsejendommen. Dagsværdi er anvendt, idet 63 % af respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen har svaret, at det 
er den metode, virksomhederne anvender. 
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Sammenligneligheden er derfor stadig problematisk, selvom IFRS for SMV anvendes for begge 

virksomheder, idet valgmulighederne betyder forskellige finansielle resultater. 

 

 
 

Figur 4 

Nov. Dec. Jan. Feb. Nov. Dec. Jan. Feb.

RESULTAT
Nettoomsætning * 50 50 50 50 50 50 50 50
Regulering til dagsværdi, ejd. 0 144 1.604 0 0 144 730 0
Regulering til dagsværdi, gæld 0 -144 -730 0 0 -144 -730 0
Finansielle poster 0 0 0 0 0 144 730 0
RESULTAT I ALT 50 50 924 50 50 194 780 50

AKTIVER
Investeringsejendomme 8.126 8.270 9.000 9.000 8.126 8.270 9.000 9.000
Sikringsinstrument 0 144 0 0 0 144 0 0
Likvide midler 1.050 1.100 2.024 2.074 1.050 1.100 2.024 2.074
AKTIVER I ALT 9.176 9.514 11.024 11.074 9.176 9.514 11.024 11.074

PASSIVER
Selskabskapital * 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Reserve 0 144 0 0 0 0 0 0
Akkumuleret resultat 50 100 1.024 1.074 50 244 1.024 1.074
Egenkapital i alt 1.050 1.244 2.024 2.074 1.050 1.244 2.024 2.074

Fremmedkapital 0 0 9.000 9.000 0 0 9.000 9.000
Skyldig købesum 8.126 8.270 0 0 8.126 8.270 0 0
Fremmedkapital i alt 8.126 8.270 9.000 9.000 8.126 8.270 9.000 9.000

PASSIVER I ALT 9.176 9.514 11.024 11.074 9.176 9.514 11.024 11.074

NØGLETAL
Soliditetsgrad 11,44 13,08 18,36 18,73 11,44 13,08 18,36 18,73
Egenkapitalens forrentning 4,76 8,04 45,65 46,96 4,76 19,61 38,54 40,02
Egenkapitalens gearing 773,90 664,79 444,66 433,94 773,90 664,79 444,66 433,94
Overskudsgrad 100,00 100,00 1.848,00 974,00 100,00 244,00 1.560,00 830,00
Aktivernes omsætningshastighed 0,0054 0,0105 0,0045 0,0090 0,0054 0,0105 0,0045 0,0090

* Fiktive tal for bedre at kunne illustrere effekten

Årsregnskabsloven IFRS for SMV
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Anvendes indregning af investeringsejendomme til dagsværdi, opfyldes det retvisende billede bedst 

ved at følge reglerne om regnskabsmæssig afdækning. Såfremt virksomheden i stedet anvender 

kostprismodellen til værdiansættelsen af investeringsejendommen, vil nøgletallene efter 

årsregnskabsloven være mere varierende i forhold til efter IFRS for SMV som følge af den 

regnskabsmæssige behandling af kursregulering af gæld. Det kan derfor ud fra opstillingen i bilag 13 

betragtes som en fordel at anvende kostprismodellen ved værdiansættelsen af investeringsejendomme 

under IFRS for SMV, såfremt det er fravalgt at anvende bestemmelserne om regnskabsmæssig 

afdækning efter Sektion 12, da dette modvirker et svingende resultat og derved store udsving i 

nøgletallene. Valg af metoder bør træffes således, at transaktionerne fra sikringsinstrumentet og det 

sikrede skal følge hinanden. 

 

Derudover kan det diskuteres hvilket regelsæt, der resulterer i det mest retvisende billede for selve 

årsregnskabet. Formålet med indgåelsen af valutaterminsforretningen er netop at sikre den 

regnskabsmæssige værdi af den foretagne transaktion, således at regnskabet ikke påvirkes af, at 

transaktionen sker i udenlandsk valuta. Dette taler for anvendelse af reglerne om regnskabsmæssig 

afdækning – også efter IFRS for SMV, idet et fravalg heraf resulterer i nogle løbende driftseffekter, der 

ikke har en direkte sammenhæng til den faktiske transaktion. Anvendelse af reglerne om 

regnskabsmæssig afdækning vil således være en fordel for regnskabsbruger, både i forhold til 

sammenligning med andre virksomheders årsregnskaber, der er aflagt efter årsregnskabsloven eller fuld 

IFRS, men også i analysen af den enkelte virksomhed. Dette er som følge af, at oplysningerne om den 

foretagne regnskabsmæssige afdækning fremgår tydeligt af årsregnskabet, når bestemmelserne i 

Sektion 12 anvendes. Da IFRS for SMV samtidig giver regnskabsaflægger mulighed for at vælge 

kostprismodellen i forbindelse med indregning af investeringsejendomme, som omtalt i afsnit 7.3, må 

regnskabsbruger være særligt opmærksom på omtalen af virksomhedens regnskabspraksis, når 

årsregnskabet analysere. De mange valgmuligheder resulterer i vidt forskellige værdier i 

regnskabsaflæggelsen og de tilhørende nøgletal, hvormed sammenligneligheden forringes. 

Informationsværdien af årsrapporten kan derfor være mindre, såfremt der tages udgangspunkt i de 

simpleste indregnings- og målemetoder efter IFRS for SMV.171 

 
                                                   
171 Jævnfør interview med Kim Tang Lassen, bilag 12 – spørgsmål 7 
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Endelig vil forskellene i den regnskabsmæssige behandling også have betydning for de skattemæssige 

korrektioner, virksomheden skal foretage i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst, 

idet der er forskelle mellem de regnskabsmæssige regler og de skattemæssige regler, både hvad angår 

afskrivninger og beskatning af gevinst ved finansielle instrumenter. 

 

9.5. Delkonklusion 

En overgang til IFRS for SMV vil som udgangspunkt ikke betyde nogen ændring i forhold til 

indregningen og målingen af hverken investeringsejendomme eller finansielle instrumenter i forhold til 

den nuværende regulering. En ændring kan dog opstå, såfremt virksomheden vælger at gøre brug af de 

lempeligere regler, herunder kostprismodellen for investeringsejendomme samt fravalget af 

bestemmelserne om regnskabsmæssig afdækning. Såfremt virksomhederne fastholder måling af 

investeringsejendomme til dagsværdi samt bestemmelserne om regnskabsmæssig afdækning vil den 

største forskel således bestå i de præsentations- og oplysningskrav, der stilles i henhold til IFRS for 

SMV. Dette vil især have en betydning for virksomheder i regnskabsklasse B, der ikke frivilligt har 

valgt at give de efter IFRS for SMV krævede oplysninger, idet regnskabsklasse B er fritaget for at 

udarbejde en ledelsesberetning og anlægsnoter i forbindelse med årsrapporten.  

 

Især i relation til de finansielle instrumenter, der anvendes til regnskabsmæssig afdækning, er der en 

klar forskel mellem årsregnskabsloven og IFRS for SMV, som viser sig ved en gennemgang af noterne 

til årsrapporterne for de tre casevirksomheder: Ingen af virksomhederne har givet særskilte oplysninger 

om dagsværdien af de finansielle instrumenter, der er anvendt ved afdækningen, hvilket heller ikke er 

et krav efter årsregnskabsloven. 

 

Det må vurderes, at virksomheden har udarbejdet den krævede dokumentation, hvorfor en overgang til 

IFRS for SMV ikke vil være væsentlig mere byrdefuld for virksomheden, men blot betyde væsentlige 

ændringer i relation til indholdet af virksomhedens årsrapport. 

 

Såfremt virksomheden overgår til regnskabsaflæggelse efter IFRS for SMV og i den forbindelse 

fravælger bestemmelserne om regnskabsmæssig afdækning i Sektion 12, vil der være en forskel i 

indregningen af reguleringerne fra de finansielle instrumenter, virksomheden anvender til 



Kandidatafhandling 2011 Christina Spure  
cand.merc.aud. Regitze Galsgaard 

Side 118 af 137 

regnskabsmæssig afdækning. Forskellen viser sig både ved anvendelse af dagsværdimodellen og 

kostprismodellen i forbindelse med indregning af investeringsejendomme. Det retvisende billede 

opfyldes bedst ved en kombination af indregning af investeringsejendomme til dagsværdi og samtidig 

indregning af finansielle instrumenter som regnskabsmæssig afdækning, eller ved en kombination af 

indregning af investeringsejendomme til kostpris samtidig med at der ikke foretages indregning efter 

bestemmelserne om regnskabsmæssig afdækning efter Sektion 12. Ved en af de to kombinationer 

opnås en sammenhæng mellem transaktionerne, herunder kursreguleringer og realisation af 

sikringstransaktionen, således at periodeforskydningerne ikke påvirker nøgletallene. Virksomhedens 

mange valgmuligheder medfører, at sammenligneligheden besværliggøres. Dette er i modstrid med 

hovedformålet med IFRS for SMV, idet hovedformålet netop er at øge sammenligneligheden på tværs 

af landegrænser. 

 

Ud fra gennemgangen må det anbefales, at virksomheden enten anvender dagsværdi kombineret med 

reglerne om regnskabsmæssig afdækning eller kostpris med fravalg af reglerne om regnskabsmæssig 

afdækning, som kun er muligt efter IFRS for SMV. IFRS for SMV indeholder således en klar lempelse 

i forhold til den nuværende årsregnskabslov, idet der er mulighed for at undgå dagsværdiregulering af 

investeringsejendommene samtidig med, at finansielle instrumenter, der er anvendt til 

regnskabsmæssig afdækning kan indregnes uden at påvirke egenkapitalen. Virksomhederne undgår 

derved en del af de oplysningskrav, IFRS for SMV ellers stiller i relation til regnskabsmæssig 

afdækning efter Sektion 12. Det retvisende billede opfyldes dog stadig bedst ved at anvende 

dagsværdimetoden og indregning af den regnskabsmæssige afdækning efter bestemmelserne herom. 

Virksomhederne må således træffe et valg ud fra en cost-benefit betragtning, idet kostprismetoden er 

mindst ressourcekrævende, men samtidig giver regnskabsbruger et mindre retvisende billede. 

Regnskabsbruger vil således være nødsaget til at udvise større opmærksomhed i forbindelse med 

analysen af virksomhedernes årsregnskaber, når disse er aflagt efter IFRS for SMV på grund af de 

mange valgmuligheder. 
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10. Analyse af fordele og ulemper ved overgang til IFRS for SMV 
Efter at have identificeret betydningen af en overgang til IFRS for SMV for de udvalgte 

regnskabsposter vil den næste del af afhandlingen omfatte en analyse af regnskabsaflæggers indstilling 

til IFRS for SMV. Analysen skal danne grundlag for en vurdering af, hvorvidt der inden for 

ejendomsbranchen eksisterer et reelt behov for en indførelse af IFRS for SMV i Danmark, enten som 

alternativ eller som direkte erstatning for årsregnskabsloven. Løbende vil der blive foretaget en 

vurdering af, hvilke overvejelser virksomhederne gør sig ved en eventuel overgang fra 

årsregnskabsloven til IFRS for SMV. 

 

For at belyse regnskabsaflæggers indstilling til IFRS for SMV er der fremsendt spørgeskema til 100 

virksomheder, hvis hovedaktivitet enten er ”udlejning af og virksomhed i forbindelse med egen eller 

leaset fast ejendom” eller ”køb og salg af egen fast ejendom”. Til belysning af de øvrige holdninger til 

IFRS for SMV er der taget udgangspunkt i Europa-Kommissionens høring fra sommeren 2009. 

 

10.1. Regnskabsaflæggers indstilling til IFRS for SMV 

Der findes ca. 140.000 virksomheder, der aflægger regnskab efter årsregnskabslovens bestemmelser for 

regnskabsklasse B og ca. 9.000 virksomheder, der aflægger regnskab efter årsregnskabslovens 

bestemmelser for regnskabsklasse C.172 Besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen fordeler sig med 30 

virksomheder i klasse B og 21 i klasse C (mellemstore og store). Set i forhold til den generelle 

fordeling for alle aktieselskaber og anpartsselskaber i Danmark, er der således en klar overvægt af 

virksomheder klasse C, der har deltaget i undersøgelsen. Dette skyldes dog primært det faktum, at 

udvælgelsen er sket på baggrund af balancesummens størrelse, som beskrevet i afsnit 3.2.2, og er 

således ikke umiddelbart et udtryk for, at der forholdsmæssigt er flere klasse C-virksomheder inden for 

ejendomsbranchen end i øvrige brancher. 

 

Spørgeskemaet er vedlagt i bilag 1 i sin fulde længe, mens de samlede besvarelser fremgår af bilag 2. 

De modtagne besvarelser er kategoriseret efter regnskabsklasse B og C for at kunne analysere, hvorvidt 

der er forskelle i respondenternes svar inden for de to grupper. De kategoriserede besvarelser fremgår 

                                                   
172 Elling, Jens O.: ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, s. 8 - 9 
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af bilag 3 og 4. Det vil i noterne til de følgende afsnit blive anført, hvorvidt der er gjort brug af de 

samlede besvarelser eller de kategoriserede besvarelser. 

 

Generelt kan det ud fra besvarelserne konkluderes, at 71 % af de adspurgte virksomheder ikke havde 

stiftet bekendtskab med IFRS for SMV-standarden før modtagelsen af spørgeskemaet.173 Besvarelserne 

bærer derfor præg af, at mange af respondenterne ikke har haft mulighed for at kunne vurdere 

konsekvenserne af en overgang til IFRS for SMV ud fra andre oplysninger end den korte introduktion, 

der er givet til spørgeskemaundersøgelsen. Til trods for det begrænsede kendskab til standarden, er lidt 

over halvdelen af de adspurgte virksomheder dog ikke negativt stemt for anvendelse af IFRS for 

SMV.174 Såfremt respondenterne opdeles i regnskabsklasse B og C er tendensen, at virksomheder i 

regnskabsklasse C er mest positive for at overgå til IFRS for SMV.175 Dette er formentlig som følge af, 

at de allerede på nuværende tidspunkt aflægger en udvidet årsrapport med tilvalg i forhold til 

minimumskravene i årsregnskabsloven – blandt andet i forhold til omtale af risikoprofil og 

ejendomsportefølje, hvilket er omtalt i kapitel 9, samt indregningsmetoder for investeringsejendomme, 

som behandles nærmere i afsnit 10.1.1. Derudover vurderes virksomheder i regnskabsklasse C at have 

et større behov for at aflægge sammenlignelige årsregnskaber på tværs af landegrænserne, blandt andet 

med henblik på at kunne benchmarke sig i forhold til konkurrenter på tilsvarende markeder i 

udlandet,176 udvide mulighederne for fremskaffelse af kapital, samt opnå bedre vilkår i forbindelse med 

eventuelle ekspansioner i udlandet. Antallet af respondenter, der har udenlandske långivere eller 

investorer, er dog begrænset,177 ligesom ingen af respondenterne er ejet af et udenlandsk 

moderselskab,178 hvilket kan have betydning for virksomhedernes holdning til IFRS for SMV.  

 

Hvis en dansk virksomhed erhverver investeringsejendomme i for eksempel Tyskland, vil de 

erhvervede ejendomme typisk blive placeret i en særskilt juridisk enhed, der er underlagt den tyske 

                                                   
173 Besvarelser af spørgsmål 14 samlet for alle regnskabsklasser 
174 Besvarelser af spørgsmål 13 samlet for alle regnskabsklasser. Vurderet ud fra, at 12 % har svaret ja, og 50 % har svaret 
måske til spørgsmålet om, hvorvidt virksomheden vil overveje at anvende IFRS for SMV som et frivilligt alternativ i 
forhold til årsregnskabsloven 
175 Vurderet ud fra, at 85 % af virksomhederne i regnskabsklasse C har svaret ja eller måske til spørgsmål 13 (henholdsvis 
14 % ja og 71 % måske) mod 44 % af virksomhederne i regnskabsklasse B (11 % ja og 33 % måske) 
176 Jævnfør interview med Kim Tang Lassen, bilag 12 – spørgsmål 10 
177 Besvarelser af spørgsmål 8 samlet for alle regnskabsklasser, hvor 13 % af finansieringen sker via banklån optaget i 
udlandet eller eksterne investorer i udlandet. 
178 Besvarelser af spørgsmål 17 samlet for alle regnskabsklasser 
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regnskabsregulering. Såfremt Tyskland også implementerer IFRS for SMV179, vil det danske 

moderselskab således kunne opnå en fordel ved en overgang til IFRS for SMV, idet der med sikkerhed 

ikke vil være nogen forskelle i den regnskabsmæssige behandling i forhold til det tyske datterselskab. 

Dette scenario vil ikke i samme omfang være tilfældet for virksomheder i regnskabsklasse B, da disse 

virksomheders ejendomsbesiddelser typisk begrænser sig til få ejendomme beliggende i Danmark. 

 

Respondenterne i regnskabsklasse B oplyser, at de primære interessenter til virksomhedernes 

årsrapporter er långivere, og ingen af respondenterne i regnskabsklasse B har eksterne investorer.180 

Virksomheder i regnskabsklasse B er typisk hovedaktionærselskaber. Derimod har respondenterne i 

regnskabsklasse C en jævn fordeling mellem konkurrenter, leverandører, investorer og långivere i deres 

besvarelse.181 Dette betyder, at regnskabsklasse C har større interesse i at få et ensartet regelsæt, som 

kan forbedre mulighederne for at opnå tilførsel af kapital.  

 

Et af respondenternes argumenter for at overgå til IFRS for SMV er muligheden for at tilfredsstille 

långivere for dermed at opnå bedre finansieringsvilkår, hvad enten det drejer sig om nye 

finansieringskilder eller optimering af eksisterende låneaftaler.182 Visse af respondenterne er dog 

tilbageholdende i forhold til at overgå til IFRS for SMV, idet de mener, at virksomhedens nuværende 

regnskabsaflæggelse er tilstrækkelig retvisende, og en overgang derfor kun vil være forbundet med 

ulemper i form af øgede omkostninger og et øget tidsforbrug.182 

 

10.1.1. Investeringsejendomme 

Værdiansættelsen af virksomhedernes investeringsejendomme sker i 27 % af tilfældene til kostpris for 

virksomhederne i regnskabsklasse B183, mens kun 13 % af virksomhederne i regnskabsklasse C184 

anvender denne metode til værdiansættelsen. Der er således flere virksomheder i regnskabsklasse C, 

der anvender dagsværdimodellen, herunder tilnærmet salgsværdi ved måling af 

investeringsejendommene. Forskellen er i overensstemmelse med det forventede, idet en større 
                                                   
179 Tyskland er dog indtil videre kritisk overfor IFRS for SMV jævnfør interview med Kim Tang Lassen, bilag 12 – 
spørgsmål 3 
180 Besvarelser af spørgsmål 18 for regnskabsklasse B 
181 Besvarelser af spørgsmål 18 for regnskabsklasse C 
182 Kommentarer til besvarelser af spørgsmål 13 
183 Besvarelser af spørgsmål 6 for regnskabsklasse B 
184 Besvarelser af spørgsmål 6 for regnskabsklasse C 
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virksomhed vil have flere ressourcer til rådighed, når dagsværdien af ejendomsporteføljen skal 

fastlægges. Betydningen af spændet mellem kostpris og dagsværdi vil formentlig være større og derved 

have væsentlig større betydning for det retvisende billede i årsrapporten – frem for en virksomhed, der 

kun har en enkelt eller få investeringsejendomme. 

 

Den primære årsag til anvendelse af kostprismodellen er ifølge respondenterne, at metoden er let at 

anvende og ikke er forbundet med nogen omkostninger for virksomheden.185 Derudover nævner 

respondenterne, at den primære regnskabsbruger er virksomhedernes bankforbindelser, som godt kan 

abstrahere fra, at ejendommene ikke værdiansættes til dagsværdi.185 Heraf må det således også udledes, 

at virksomheden anser kredsen af interessenter som yderst begrænset, og at det ikke anses for 

nødvendigt at give yderligere oplysninger til brug for eventuelle nye investorer. 

 

Af de virksomheder, der værdiansætter investeringsejendommene til dagsværdi, binder omkring 

halvdelen reguleringen på egenkapitalen i regnskabsklasse C186, mens en fjerdedel binder reguleringen 

på egenkapitalen i regnskabsklasse B187. Nærmere undersøgelse af respondenternes årsrapporter har 

dog vist, at der er tale om en frivillig binding, idet værdireguleringerne er ført i resultatopgørelsen, men 

via resultatdisponeringen er overført til reserve for dagsværdi på investeringsaktiver under 

egenkapitalen. Der er således ikke tale om anvendelse af regulering til dagsværdi efter 

årsregnskabslovens § 41, men derimod anvendelse af et princip, hvor opskrivningerne holdes adskilt 

fra det overførte resultat, som der foretages udlodninger af. De respondenter, der anvender 

dagsværdimodellen, angiver, at metoden giver det mest retvisende billede.188 

 

Virksomheder i regnskabsklasse B er på nuværende tidspunkt underlagt lempeligere regler i forhold til 

regnskabsklasse C, og en overgang til IFRS for SMV vil derfor være forbundet med en større byrde for 

virksomheder i regnskabsklasse B. Dette underbygges imidlertid ikke af besvarelsen af spørgsmål 10.1, 

hvor kun 30 % af respondenterne i regnskabsklasse B mener, en overgang til IFRS for SMV vil være 

en stramning i forhold til årsregnskabsloven, mens andelen er 57 % for respondenterne i 

regnskabsklasse C. Samtidig er der dog 40 % af respondenterne i regnskabsklasse B, der ikke har taget 

                                                   
185 Besvarelser af spørgsmål 7 for regnskabsklasse B 
186 Besvarelser af spørgsmål 6 for regnskabsklasse C 
187 Besvarelser af spørgsmål 6 for regnskabsklasse B 
188 Besvarelser af spørgsmål 7 samlet for alle regnskabsklasser  
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stilling til, hvorvidt en overgang til IFRS for SMV vil være en stramning, mens andelen kun er 29 % 

for respondenterne i regnskabsklasse C. Årsagen til de modsatrettede besvarelser af dette spørgsmål må 

tillægges det manglende kendskab til standarden. 

 

Under halvdelen af respondenterne har kunnet tage stilling til, hvorvidt en overgang til IFRS for SMV 

vil have en betydning for værdiansættelsen af virksomhedens investeringsejendomme.189 Ud af de 

respondenter, der har besvaret delspørgsmålene i spørgsmål 10 med enten ja eller nej, mener 60 %,190 

at en overgang til IFRS for SMV ikke vil have nogen betydning for værdiansættelsen af virksomhedens 

investeringsejendomme. Ud af de respondenter, der mener, at en overgang til IFRS for SMV vil have 

en betydning i relation til værdiansættelsen af investeringsejendomme, mener tre ud af fire, at en 

overgang vil betyde en højere værdiansættelse. Det er især holdningen blandt respondenter i 

regnskabsklasse B.191 Resultatet er i overensstemmelse med det forventede, idet flere af de 

medvirkende virksomheder i regnskabsklasse B i dag anvender kostprismodellen, men umiddelbart 

ikke virker til at være motiverede for at overgå til IFRS for SMV – og derved dagsværdimodellen – ud 

fra besvarelsen af spørgsmål 13 fra respondenter i regnskabsklasse B. Årsagen hertil kan være de øgede 

omkostninger, en overgang til IFRS for SMV forventes at medføre.192 

 

10.1.2. Finansieringsformer 

Som tidligere nævnt mener visse respondenter, at en overgang til IFRS for SMV vil have en positiv 

effekt på virksomhedernes finansieringsmuligheder. Udenlandske investorer vil have nemmere ved at 

sammenligne potentielle investeringsobjekter, ligesom långiveres arbejde med at vurdere 

virksomhederne i forhold til udstedelse af nye kreditter og kontrol af overholdelsen af eksisterende 

aftaler forenkles, idet långiver kun behøver at have kendskab til et regelsæt. 

 

Under halvdelen af respondenterne har kunnet tage stilling til, hvorvidt en overgang til IFRS for SMV 

vil have en betydning for virksomhedens finansieringskilder og -vilkår.193 Ud af de respondenter, der 

har besvaret delspørgsmålene i spørgsmål 11 med enten ja eller nej, mener ingen af virksomhederne i 
                                                   
189 Besvarelser af spørgsmål 10.5, 10.6 og 10.7 for alle regnskabsklasser, hvor 41 % har svaret ved ikke  
190 Besvarelser af spørgsmål 10.7 for alle regnskabsklasser 
191 Besvarelse af spørgsmål 10.5 for regnskabsklasse B sammenholdt med besvarelse for regnskabsklasse C 
192 Kommentarer til spørgsmål 13 og spørgsmål 15 for regnskabsklasse B 
193 Besvarelser af spørgsmål 11.1 – 11.5 for alle regnskabsklasser, hvor mellem 41 % og 53 % har svaret ved ikke  
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regnskabsklasse B,194 at en overgang til IFRS for SMV vil have betydning for virksomhedens 

finansieringskilder og -vilkår. En fjerdedel af respondenterne for regnskabsklasse C mener, at en 

overgang til IFRS for SMV vil betyde flere finansieringskilder,195 men er ellers enige med 

respondenterne i regnskabsklasse B.196 Virksomhederne inden for regnskabsklasse C gør også brug af 

flere forskellige finansieringskilder end virksomhederne i regnskabsklasse B, hvilket understøtter 

besvarelsen. Virksomhederne i regnskabsklasse C er i forvejen mere alsidige i valget af 

finansieringskilder – også i forhold til udlandet. Virksomheder i regnskabsklasse B anvender i en 

tredjedel af tilfældene kassekredit til finansiering, og har ingen eksterne investorer – hverken i 

Danmark eller udlandet. De primære finansieringsformer er dog banklån og realkreditlån for begge 

regnskabsklasser. Optagelse af realkreditlån er ifølge respondenterne den mest udbredte 

finansieringsform inden for ejendomsbranchen i Danmark, og typisk også den mest foretrukne,197 idet 

rentevilkårene er gunstigere som følge af, at realkreditinstituttet opnår sikkerhed i ejendommene, der 

belånes. Respondenternes svar kan tyde på, at virksomhederne er tilfredse de nuværende 

finansieringsformer og -vilkår, de kan opnå i Danmark, hvorfor efterspørgslen efter udenlandske 

långivere og eksterne investorer er begrænset. Virksomheder i regnskabsklasse C udviser dog en vis 

interesse for standarden. 

 

10.2. Øvrige holdninger til IFRS for SMV 

I sommeren 2009 foretog Europa-Kommissionen en spørgeskemaundersøgelse blandt interessenter til 

IFRS for SMV standarden i Europa. Blandt de adspurgte er regnskabsaflæggere, regnskabsbrugere, 

revisorer samt offentlige myndigheder. Kommissionen modtog over 200 besvarelser, primært fra 

regnskabsaflæggere og revisionsfirmaer i næsten alle EU-lande.198 

 

Høringen viste, at der er divergerende holdninger til, hvorvidt IFRS for SMV-standarden kan og bør 

implementeres inden for EU. Flertallet af respondenterne er positive for en implementering af IFRS for 

SMV i EU, men der er behov for en revision af de gældende regnskabsdirektiver. Især for de helt små 

                                                   
194 Besvarelser af spørgsmål 11.1 – 11.5 for regnskabsklasse B 
195 Besvarelse af spørgsmål 11.1 for regnskabsklasse C 
196 Besvarelser af spørgsmål 11.2 – 11.5 for regnskabsklasse C 
197 Besvarelse af spørgsmål 9 for begge regnskabsklasser 
198 European Commission: "Summary Report…on IFRS for SMEs”, s. 2 
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virksomheder bør de administrative byrder lettes, ligesom de reviderede regnskabsdirektiver bør sikre, 

at informationsbehovet hos interessenterne til de små og mellemstore virksomheder opfyldes. 

 

10.2.1. Fordele ved implementering af IFRS for SMV 

Større sammenlignelighed er nævnt som et af hovedargumenterne for indførelse af standarden. Dette er 

respondenterne enige i, idet harmoniseret information og lettere sammenlignelighed på tværs af 

landegrænserne netop er anført som kommentarer til besvarelsen af spørgsmål 2 i høringen.199 Ved en 

ens regnskabsregulering, vil virksomhedernes årsrapporter være sammenlignelige. Disse forhold kan 

endvidere resultere i lavere kapitalomkostninger for virksomheden, idet forretningspartnere, investorer, 

långivere og kreditorer vil have et bedre grundlag til vurdering af virksomheden. Øget 

sammenlignelighed vil udvide kredsen af långivere for virksomheden, ligesom muligheden for at opnå 

lavere kapitalomkostninger kan give virksomheden en konkurrencefordel.  

 

For multinationale selskaber vil en implementering og overgang til IFRS for SMV kunne nedbringe 

omkostningerne til regnskabsudarbejdelsen for de enkelte datterselskaber og konsolideringen ved 

udarbejdelsen af moderselskabets regnskab. Dette kræver dog, at IFRS for SMV implementeres i alle 

EU-lande, og at en overgang hertil vil være en større fordel for virksomhederne i forhold til den 

nuværende nationale lovgivning i det enkelte land. Medlemslandene er endnu ikke enige om, hvorledes 

IFRS for SMV skal indføres. Således er Frankrig og Tyskland indtil videre kritiske overfor en 

implementering,200 og respondenterne i høringen foretrækker endvidere, at det skal være op til den 

enkelte medlemsstat, hvorvidt standarden skal finde anvendelse.201 Modstanderne heraf argumenterer 

for, at indførelsen af IFRS for SMV skal være obligatorisk for de enkelte medlemslande. I modsat fald 

vil fordelene ved standarden ikke kunne opnås. Et mindretal foretrækker endvidere, at virksomhederne 

selv kan foretage valget, ligesom det for eksempel er tilfældet i den danske regnskabsregulering i dag, 

hvor virksomheder i regnskabsklasse B kan tilvælge bestemmelserne i årsregnskabsloven for 

regnskabsklasse C, hvis virksomheden mener, dette giver et mere retvisende billede. Begrundelsen 

                                                   
199 European Commission: "Summary Report…on IFRS for SMEs”, sp. 1, s. 7 
200Jævnfør interview med Kim Tang Lassen, bilag 12 – spørgsmål 3 
201 European Commission: "Summary Report…on IFRS for SMEs”, sp. 6, s. 11 
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herfor er, at virksomhederne har den bedste indsigt i, hvad der er mest fordelagtigt for dem.202 Flertallet 

mener dog, at det ikke skal være muligt for den enkelte virksomhed selv at foretage dette valg. 

 

Endnu en fordel ved IFRS for SMV er, at virksomheder, der inden for en årrække ønsker børsnotering 

– og derved obligatorisk overgang til fuld IFRS – kan overgå til IFRS for SMV. Standarden er lettere at 

anvende end fuld IFRS og kan derfor gøre overgangen til fuld IFRS mindre byrdefuld.203 På grund af 

de store forskelle, der imidlertid er mellem IFRS for SMV og fuld IFRS,204  kan det dog i sidste ende 

være mere omkostningstungt at overgå til fuld IFRS i to tempi, da virksomheden ikke kan undgå at 

skulle indhente ekstern assistance til implementeringen af begge regelsæt. 

 

10.2.2. Ulemper ved implementering af IFRS for SMV 

Som ved enhver anden væsentlig ændring i regnskabsreguleringen, vil virksomhederne ved en 

overgang til IFRS for SMV stå over for øget tidsforbrug i forbindelse med tilpasningen af de interne 

processer i virksomheden, oplæringen af personale samt øgede udgifter til ekstern assistance.205 Der vil 

dog være tale om en engangsinvestering ved overgangen, idet der ikke forventes at være et øget 

tidsforbrug ved de efterfølgende regnskabsaflæggelser.206 Virksomhederne skal således overveje, 

hvorvidt denne engangsudgift opvejes af de fordele, der er ved en overgang til IFRS for SMV. Især for 

de helt små og lokale virksomheder vil udbyttet af engangsinvesteringen være begrænset, idet denne 

type af virksomheder ikke har et internationalt perspektiv.203 Derudover er standarden for kompleks i 

forhold de nuværende regler for de helt små virksomheder. 

 

Som beskrevet i afsnit 10.2.1 er der store forskelle mellem IFRS for SMV og fuld IFRS, hvorfor en af 

ulemperne ved en implementering af IFRS for SMV er, at et regnskab aflagt efter IFRS for SMV ikke 

umiddelbart er sammenligneligt med et regnskab, der er aflagt efter fuld IFRS.203 Såfremt 

implementeringen i EU vil ske på en frivillig basis, vil den nationale lovgivning endvidere stadig bestå, 

hvilket forværrer sammenlignelighedsproblematikken yderligere.207 

                                                   
202 European Commission: "Summary Report…on IFRS for SMEs”, sp. 8, s. 13 
203 European Commission: "Summary Report…on IFRS for SMEs”, sp. 2, s. 7 
204 Jævnfør interview med Kim Tang Lassen, bilag 12 – spørgsmål 9 
205 European Commission: "Summary Report…on IFRS for SMEs”, sp. 2, s. 6 
206 Jævnfør interview med Kim Tang Lassen, bilag 12 – spørgsmål 14 
207 European Commission: "Summary Report…on IFRS for SMEs”, sp. 4, s. 9 
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Til trods for, at en af fordelene ved IFRS for SMV skulle være at give virksomhedens interessenter 

bedre mulighed for at sammenligne og analysere virksomhedens årsrapporter, er bankerne i høringen 

ikke positive over for IFRS for SMV.208 Dette skyldes blandt andet, at bankerne til brug for deres 

kreditvurdering ikke kun støtter ret på virksomhedens årsrapporter, men i lige så høj grad indhenter 

supplerende informationer. 

 

Samlet set må fordelene dog siges at overstige ulemperne, såfremt implementeringen af IFRS for SMV 

er obligatorisk for alle medlemslandene, og standarden indføres som erstatning for den nuværende 

nationale lovgivning for de små og mellemstore virksomheder i henhold til EU’s definition, som 

oplistet i afsnit 6.1.2. Derimod vil de helt små virksomheder, som i EU benævnes Micro-virksomheder, 

ikke opnå nogen umiddelbare fordele ved anvendelsen af IFRS for SMV. Alt afhængig af, hvorledes 

EU vil udforme retsakten i forbindelse med implementeringen af IFRS for SMV, vil de enkelte lande 

have mulighed for at fastlægge grænserne for, hvornår anvendelse af IFRS for SMV er krævet. I 

Danmark vil det være oplagt at anvende den nuværende grænse for revisionspligten, der i dag fritager 

de helt små virksomheder i regnskabsklasse B. 

 

Virksomheder, der to år i træk opfylder to af de tre nedenstående kriterier, er fritaget for 

revisionspligten i henhold til årsregnskabsloven § 135, stk. 1: 

 

- En balancesum på mio.kr. 4 eller derunder 

- En nettoomsætning på mio.kr. 8 eller derunder 

- Gennemsnitligt antal ansatte er 12 eller derunder 

 

Grænserne for fritagelsen er senest ændret med virkning fra d. 1. januar 2011, men er stadig ikke 

harmonerende med EU’s definition af Micro-virksomheder. Såfremt IFRS for SMV implementeres, og 

disse grænser anvendes til at fastlægge antallet af virksomheder, der er underlagt standarden, bør det 

overvejes at foretage endnu en ændring af grænserne i årsregnskabsloven, således at der opnås harmoni 

til de af EU fastsatte grænser. 

 
                                                   
208 European Commission: "Summary Report…on IFRS for SMEs”, sp. 3, s. 8 
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10.3. Delkonklusion 

Resultaterne i spørgeskemaundersøgelsen, der er udarbejdet i forbindelse med denne afhandling, er i 

overensstemmelse med de generelle holdninger, der kommer til udtryk i den af EU foretagne høring. 

Der er mange fordele ved en overgang til IFRS for SMV, men dette forudsætter blandt andet, at 

implementeringen af standarden i EU er obligatorisk for medlemslandene. Uden dette krav, vil målet 

om større sammenlignelighed ikke blive opfyldt, og det oprindelige formål med IFRS for SMV 

nedtones. Standarden vil uden den nødvendige tilpasning af gældende lovgivning i EU og de enkelte 

medlemslande kun være endnu en valgmulighed for virksomheder i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen. Flere valgmuligheder er ikke kun en ulempe for virksomhederne selv, men i høj 

grad også for virksomhedernes interessenter og regnskabsbrugere, idet læsning af årsrapporterne stadig 

vil kræve kendskab til den nationale lovgivning for de pågældende virksomheder. Derudover 

besværliggør de flere valgmuligheder sammenligningen af virksomhedernes finansielle stilling. 

 

Den primære målgruppe for IFRS for SMV vil være virksomheder, der har et internationalt perspektiv 

både i relation til driften og finansieringen af virksomheden. Helt små virksomheder er ofte begrænset 

til at operere på det lokale eller nationale plan og har derfor ikke interessenter af international karakter. 

Virksomheder med et internationalt perspektiv vil naturligt have en vis størrelse, hvorfor en 

implementering af IFRS for SMV kan ske med en fritagelse for de helt små virksomheder. 

 

Ud fra den gennemførte spørgeskemaundersøgelse bekræftes det, at de mindre virksomheder typisk 

anvender de mest simple regler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, herunder måling af 

investeringsejendomme til kostpris, ligesom anvendelsen af udenlandske finansieringskilder er 

begrænset for de mindre virksomheder. Ved en indførelse af IFRS for SMV i Danmark bør der i høj 

grad tages højde for, at de mindre virksomheder oplever en overgang til IFRS for SMV mere byrdefuld, 

idet disse virksomheder allerede drager fordel af de lempelser, der i de seneste år er indført i 

årsregnskabsloven. Grænsen for, hvornår IFRS for SMV finder anvendelse, bør derfor analyseres 

grundigt og fastlægges ud fra hvilke virksomheder, der kan drage fordel af en overgang til IFRS for 

SMV.  
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11. Konklusion 
IFRS for SMV er et resultat af behovet for en mere simplificeret regnskabsregulering for små og 

mellemstore virksomheder, og hovedformålet med standarden har været at forbedre mulighederne for 

at sammenligne finansielle resultater for små og mellemstore virksomheder på tværs af 

landegrænserne. IFRS for SMV er udarbejdet med afsæt i fuld IFRS, men er en forenklet udgave, der 

tager sigte på små og mellemstore virksomheder med et internationalt perspektiv. 

 

Der findes flere forskellige definitioner af, hvad små og mellemstore virksomheder er. IFRS for SMV 

opererer med en kvalitativ definition, hvor virksomheder, der ikke har særlig offentlig interesse og 

aflægger regnskab med et generelt formål til eksterne brugere, er omfattet af standarden. EU har 

derimod fastlagt beløbsgrænser i form af antal ansatte, nettoomsætning og balancesum. Dette er 

ligeledes tilfældet i den danske årsregnskabslov, om end beløbsgrænserne er anderledes. I henhold til 

årsregnskabsloven kan små og mellemstore virksomheder afhængig af virksomhedens størrelse aflægge 

årsrapport efter bestemmelserne for regnskabsklasse B eller C. Ved en indførelse af IFRS for SMV i 

Danmark, vil standarden kunne anvendes af alle ikke-børsnoterede virksomheder i landet, der ikke har 

offentlighedens interesse. 

 

En sammenligning af årsregnskabsloven, IFRS for SMV og fuld IFRS for regnskabsposten 

investeringsejendomme viser, at der ikke er væsentlige forskelle i relation til definition, indregning og 

måling, men at der er en forskel i, hvornår de forskellige metoder finder anvendelse. Således er det i 

henhold til årsregnskabsloven kun virksomheder, der har investering som hovedaktivitet, der kan måle 

investeringsejendomme til dagsværdi uden binding på egenkapitalen. IFRS for SMV er mere lempelig i 

reglerne for, hvornår dagsværdimetoden skal anvendes. I henhold til IFRS for SMV skal 

dagsværdimetoden kun anvendes, såfremt dagsværdien kan måles pålideligt og uden unødige 

omkostninger for virksomheden. Den uklare definition af, hvornår omkostningerne forbundet med 

opgørelse af dagsværdien for investeringsejendomme kan medføre, at sammenligneligheden af 

årsrapporterne mindskes, idet vurderingen vil blive foretaget subjektivt virksomhed for virksomhed. 

 

Hverken IFRS for SMV eller fuld IFRS stiller noget krav om binding af opskrivning på egenkapitalen, 

i modsætning til årsregnskabsloven, hvor dette er krævet, såfremt virksomhedens hovedaktivitet ikke er 

investering. En virksomhed, hvis hovedaktivitet ikke er investering, vil som følge af IFRS-



Kandidatafhandling 2011 Christina Spure  
cand.merc.aud. Regitze Galsgaard 

Side 130 af 137 

bekendtgørelsen stadig skulle binde en eventuel opskrivning på egenkapitalen, selvom virksomheden 

overgår til regnskabsaflæggelse efter IFRS for SMV eller fuld IFRS. Årsregnskabsloven går således 

forud for de internationale regnskabsstandarder. 

 

Kravene til oplysninger og præsentation af investeringsejendomme er flere i henhold til IFRS for SMV 

og fuld IFRS, som blandt andet kræver udarbejdelse af anlægsnote, hvilket virksomheder i 

regnskabsklasse B efter årsregnskabsloven er fritaget for. Fuld IFRS stiller endvidere krav om 

sammenligningstal i anlægsnoten og er således mere omfangsrig end IFRS for SMV. Generelt kan det 

konkluderes, at IFRS for SMV stiller færre krav end fuld IFRS, men flere i forhold til 

årsregnskabslovens bestemmelser, især for regnskabsklasse B. 

 

Ligesom det gør sig gældende for investeringsejendomme, viser en sammenligning af 

årsregnskabsloven, IFRS for SMV og fuld IFRS for regnskabsposten finansielle instrumenter, at der 

ikke er væsentlige forskelle i relation til definition og indregning, men at der er en forskel i målingen af 

de finansielle instrumenter. En væsentlig forskel er valgfriheden omkring regnskabsmæssig afdækning 

efter IFRS for SMV, hvor virksomhederne kan undlade at indregne finansielle instrumenter, der er 

anvendt til regnskabsmæssig afdækning, via egenkapitalen. Fravælges dette, vil reguleringerne fra 

sikringsinstrumenter ikke følge den underliggende transaktion. 

 

Ved den efterfølgende måling af finansielle instrumenter opererer årsregnskabsloven og fuld IFRS med 

to forskellige målemetoder; dagsværdi og kostpris. Som følge af, at IFRS for SMV indeholder en mere 

detaljeret opdeling af de finansielle instrumenter, vil antallet af målemetoder også være flere. IFRS for 

SMV opererer således med fire forskellige målemetoder; dagsværdi, nettorealisationsværdi, kostpris og 

amortiseret kostpris. Der kan opstå forskelle ved opgørelsen af værdien af finansielle instrumenter efter 

de tre regelsæt, såfremt dagsværdien af finansielle instrumenter overstiger kostprisen, idet forskellen 

ikke kræves indregnet som opskrivning efter kostprismetoden og amortiseret kostpris.  

 

Ud over målemetoderne ved efterfølgende måling, kan der ligeledes opstå forskelle i værdien af de 

finansielle instrumenter i forbindelse med nedskrivningstest. Jævnfør årsregnskabsloven vil der for 

eksempel være mulighed for at basere nedskrivning af langfristede gældsbreve på salgsværdien, mens 

nedskrivningen jævnfør IFRS og IFRS for SMV i højere grad foretages på baggrund af skøn over de 
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fremtidige pengestrømme. En yderligere forskel i forbindelse hermed er renten, der anvendes som 

diskonteringsfaktor. Jævnfør årsregnskabsloven skal anvendes markedsrenten, mens der jævnfør IFRS 

og IFRS for SMV anvendes den oprindelige effektive rente. Såfremt der har været en væsentlig 

udvikling i renten, vil dette have en væsentlig effekt på værdien af nedskrivningen. 

 

Kravene til oplysninger og præsentation af finansielle instrumenter er flere i henhold til IFRS for SMV 

og fuld IFRS i forhold til årsregnskabsloven. IFRS for SMV og fuld IFRS foreskriver blandt andet, at 

virksomheder skal give detaljerede oplysninger om de finansielle instrumenter, herunder risici, en 

beskrivelse af det sikrede og det anvendte instrument. Disse krav fremgår ikke af årsregnskabsloven og 

virksomhederne kan undgå kravene ved at fravælge bestemmelserne om regnskabsmæssig afdækning 

under IFRS for SMV. Generelt kan det konkluderes, at IFRS for SMV stiller færre krav end fuld IFRS, 

men flere i forhold til årsregnskabslovens bestemmelser for finansielle instrumenter. 

 

Med udgangspunkt i de tre casevirksomheder inden for ejendomsbranchen, A. Fonnesbech A/S, Nordic 

Property Assets A/S og Rolf Barfoed A/S er det søgt at belyse hvilke konsekvenser, en overgang til 

IFRS for SMV vil have for virksomhederne. Fælles for dem alle er, at der ikke vil være nogen forskel i 

værdierne af investeringsejendomme og finansielle instrumenter, såfremt virksomhederne foretager de 

samme valg som efter den nuværende lovgivning. Særligt at bemærke er dog valgmuligheden i IFRS 

for SMV Sektion 12, der giver virksomheden mulighed for at undgå indregning af finansielle 

instrumenter efter reglerne om regnskabsmæssig afdækning samt muligheden for at vælge 

kostprismodellen frem for dagsværdimetoden for investeringsejendomme. Analysen i kapitel 9 viste, at 

et fravalg af reglerne om regnskabsmæssige afdækning bedst kombineres med indregning af 

investeringsejendomme til kostpris, idet der på denne måde opnås en sammenhæng mellem 

transaktionerne og dermed sammenlignelige nøgletal. Ved et fravalg af bestemmelserne om 

regnskabsmæssig afdækning undgår virksomheden en del af de oplysningskrav, IFRS for SMV stiller i 

relation til regnskabsmæssig afdækning. De mange kombinationsmuligheder kan resultere i mange 

forskellige årsrapporter og nøgletal, selvom de faktiske forhold i virksomhederne er identiske. Dette 

forringer regnskabsbrugers mulighed for sammenligning, hvilket netop er hovedformålet med 

standarden. 
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For A. Fonnesbech og Nordic Property Assets, som på nuværende tidspunkt aflægger årsrapporter efter 

bestemmelserne for henholdsvis regnskabsklasse B og mellemstore C, vil der være øgede krav om 

noteoplysninger forbundet med en overgang til IFRS for SMV, såfremt virksomhederne foretager de 

samme valg som efter den nuværende lovgivning. Blandt andet skal der efter IFRS for SMV gives flere 

oplysninger om virksomhedens investeringsejendomme og finansielle instrumenter.  

 

På grund af det store kapitalbehov, virksomheder i ejendomsbranchen ofte har, vil en overgang til IFRS 

for SMV være en fordel, idet kredsen af finansieringskilder vil blive udvidet, og den mulige øgede 

sammenlignelighed vil betyde bedre muligheder for benchmarking i forhold til internationale 

konkurrenter. Derudover vil ekspansion til udenlandske ejendomsmarkeder være mindre 

ressourcekrævende, idet virksomhederne kan anvende samme regelsæt ved regnskabsaflæggelsen, 

uanset hvilket land, ejendommen er placeret i. 

 

Samlet set giver en overgang til IFRS for SMV virksomheder i ejendomsbranchen flere 

valgmuligheder, men stiller samtidig øgede krav om noteoplysninger. I forbindelse med overvejelserne 

om en overgang til IFRS for SMV, må virksomheden således også overveje, hvilke bestemmelser, den 

ønsker at anvende ved regnskabsaflæggelsen ud fra en cost-benefit betragtning. De simpleste regler er 

mindst ressourcekrævende, men giver samtidig virksomhedens interessenter færrest muligheder for at 

opnå indsigt i virksomhedens finansielle stilling.  

 

Ud fra den gennemførte spørgeskemaundersøgelse kan det konkluderes, at de mindre virksomheder i 

den danske ejendomsbranche typisk anvender de mest simple regler i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen. Disse virksomheder opererer ofte på det lokale eller nationale plan og har 

dermed ingen internationale interessenter. IFRS for SMV vil således ikke være relevant for de helt små 

virksomheder, og såfremt standarden indføres og bliver obligatorisk for alle virksomheder i Danmark, 

vil overgangen til IFRS for SMV blive mere byrdefuld for de helt små virksomheder. 

Spørgeskemaundersøgelsen viser endvidere, at det er virksomheder i regnskabsklasse C, der har et 

internationalt perspektiv, idet der i større udstrækning anvendes udenlandske finansieringskilder. For at 

disse virksomheder kan drage fordel af en overgang til IFRS for SMV, skal indførelsen af standarden 

dog gøres obligatorisk for alle medlemslande i EU. Uden dette krav vil målet om større 

sammenlignelighed ikke blive opfyldt, og det oprindelige formål med IFRS for SMV nedtones. 
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Betydningen af en indførelse af IFRS for SMV i Danmark vil for virksomheder i ejendomsbranchen 

være afhængig af den enkelte virksomheds størrelse og graden af internationalt perspektiv. Således vil 

fordelene være størst for de virksomheder, der i dag opererer på udenlandske markeder eller har ønske 

herom, mens en overgang til IFRS for SMV kan være en større byrde for mindre virksomheder. For at 

standardens hovedformål opfyldes, bør valgmulighederne i IFRS for SMV Sektion 12 og 16 elimineres, 

således at virksomhederne ikke selv kan foretage valg af den regnskabsmæssige behandling vedrørende 

finansielle instrumenter og investeringsejendomme. Dette er en nødvendig for at sammenligneligheden 

på tværs af landegrænserne forbedres.   
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12. Perspektivering 
En indførelse IFRS for SMV i Danmark vil tidligst ske i år 2014, og det er mest sandsynligt, at 

anvendelsen af standarden vil være frivillig. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen overvejer at stille krav om 

anvendelse for virksomheder i regnskabsklasse C, men dette er på nuværende tidspunkt ikke aktuelt, da 

indførelsen af standarden ikke er nært foranstående. 

 

Kandidatafhandlingen er begrænset til at omfatte danske virksomheder i ejendomsbranchen, men den 

opnåede konklusion om standardens anvendelighed for denne type af virksomheder kan overføres til 

alle små og mellemstore virksomheder, der har et internationalt perspektiv. Fælles for dem alle vil være 

øgede krav til noteoplysninger i årsrapporten, og for mindre virksomheder kan disse krav og 

ressourceforbruget ved en overgang være for voldsomt i forhold til udbyttet. 

 

Finansielle instrumenter har længe været et regnskabsmæssigt område med store udfordringer for både 

regnskabsaflæggere og regnskabsbrugere som følge af de meget komplekse regler. Udgivelsen af IFRS 

for SMV har ikke gjort området mindre kompleks. IASB arbejder for tiden med en opdatering af IAS 

39. Standarden vil efter ajourføring blive benævnt IFRS 9 – Finansielle instrumenter og vil træde i kraft 

for regnskabsår, der begynder 1. januar 2013. Opdateringens formål er at forenkle reglerne vedrørende 

den regnskabsmæssige behandling af finansielle instrumenter, og derved gøre det lettere for 

regnskabsaflæggere at anvende reglerne og for regnskabslæsere at forstå den regnskabsmæssige 

behandling. Det tyder dog ikke på, at sammenligningen til IFRS for SMV bliver lettere. 

 

Udvides horisonten til udlandet ses det, at selv små virksomheder i flere lande har taget IFRS for SMV 

til sig, som følge af manglende national lovgivning ved regnskabsaflæggelsen. I Danmark og andre 

lande, hvor der allerede eksisterer velfungerende regnskabsregulering vil udfordringerne ved 

indførelsen af standarden være større. For eksempel kræver indførelsen af IFRS for SMV i EU en 

tilpasning af 4. og 7. regnskabsdirektiv, og den politiske proces for at opnå konsensus herom er 

tidskrævende, hvorfor de europæiske små og mellemstore virksomheder sandsynligvis skal vente længe 

på at kunne overgå til IFRS for SMV. 
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Bilag 1 

Spørgeskema, oprindeligt 
 

 
Vi er 2 studerende på cand.merc.aud.-studiet på Copenhagen Business School, som i øjeblikket er i gang med 
at udarbejde vores kandidatafhandling. 
 
Det overordnede emne er IFRS for SMV (Små og Mellemstore Virksomheder), hvor vi har valgt at tage 
udgangspunkt i virksomheder inden for ejendomsbranchen. 
 
Vi ønsker at undersøge, om der for ejendomsbranchen eksisterer et reelt behov for en indførsel af IFRS for 
SMV i Danmark, enten som alternativ eller som direkte erstatning for årsregnskabsloven. Derudover ønsker vi 
at vurdere, om en eventuel indførsel af IFRS for SMV som regnskabsstandard vil have nogen betydning for 
virksomhedernes regnskabsaflæggelse. 
 
For at understøtte vores konklusioner og opgavebesvarelse i øvrigt, håber vi, du/I vil være os behjælpelige 
med at udfylde det følgende spørgeskema. 
 
På forhånd tak for hjælpen! 
 
Med venlig hilsen 
Regitze Galsgaard og Christina Spure 
 

 

 

 

 

Kort om IFRS for SMV 
IFRS for SMV er kort fortalt en international regnskabsstandard. Den er udgivet af IASB, der også står for 
udarbejdelse og udgivelse af IFRS, som er lovpligtig at anvende for børsnoterede virksomheder i EU. 
 
IASB's målsætning med at foreslå en IFRS for SMV standard er primært at: 
- fremstille en forenklet og let forståelig standard 
- reducere byrden for regnskabsaflæggere sammenlignet med den fulde IFRS 
- imødekomme brugernes behov, herunder gøre investorer, långivere og andre i stand til at sammenligne 
SMV'ernes finansielle resultater, finansielle situation samt pengestrømme. 
 
IFRS for SMV er en simplificeret udgave af den fulde IFRS og er i modsætning til fuld IFRS samlet i et enkelt 
dokument på 230 sider. Hensigten er, at bestemmelserne i IFRS for SMV skal være mindre krævende end den 
fulde IFRS. 
 
De største forskelle mellem fuld IFRS og IFRS for SMV findes i kravene til oplysninger, men der er også 
afvigelser i reglerne for indregning og måling på enkelte områder. Eksempler på områder, hvor der 
foreskrives en anden regnskabsmæssig behandling efter IFRS for SMV er blandt andet finansielle 
instrumenter og investeringsejendomme. 
 
Ifølge IASB er det ikke kun virksomhederne, der kan drage nytte af de internationale regnskabsstandarder, 
men også nuværende eller fremtidige samarbejdspartnere får mulighed for at sammenligne virksomhederne 
på tværs af landegrænserne. 
 

 



  
Hvilke bestemmelser aflægger virksomheden på nuværende tidspunkt regnskab efter? 
 

 Årsregnskabsloven, regnskabsklasse B 

 Årsregnskabsloven, regnskabsklasse mellemstore C 

 Årsregnskabsloven, regnskabsklasse store C 

 IFRS 

 

 

  
Hvis virksomheden frivilligt er overgået til regnskabsaflæggelse efter IFRS, hvorfor? 
 

 Krævet af moderselskabet 

 Andet, beskriv venligst: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

  
Hvilke omkostninger har der været forbundet med overgangen til IFRS? Anfør gerne anslået beløb i 
tusinde kroner og beskriv eventuelle andre ressourcer, der er anvendt i forbindelse med overgangen. 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 
Hvilke principper værdiansættes virksomhedens ejendomme efter på nuværende tidspunkt? 
 

 Dagsværdi med binding af opskrivning på egenkapitalen 

 Dagsværdi uden binding af opskrivning på egenkapitalen 

 Tilnærmet salgsværdi ved hjælp af en beregnet kapitalværdi 

 Kostpris 

 

 

  



 
Hvorfor anvendes det i spørgsmål 6 valgte princip? 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 
Hvilke finansieringsformer benytter virksomheden på nuværende tidspunkt? 
 

 Leverandørfinansiering, Danmark 

 Leverandørfinansiering, udlandet 

 Kassekredit 

 Banklån optaget i Danmark 

 Banklån optaget i udlandet 

 Eksterne investorer i Danmark 

 Eksterne investorer i udlandet 

 Øvrige, beskriv venligst: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 Ingen 

 

 

  
Hvorfor anvendes de i spørgsmål 8 valgte finansieringsformer? 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

  



 
Hvilken betydning vil en overgang til IFRS for SMV have for værdiansættelsen af virksomhedens 
ejendomme? 
 

 Ja Nej Ved ikke 

Lempelse i forhold til de 

nuværende regler 
   

Stramning i forhold til de 

nuværende regler 
   

Øget tidsanvendelse    

Formindsket tidsanvendelse    

Højere værdiansættelse    

Lavere værdiansættelse    

Ingen betydning    

 

 

 
Hvilken betydning vil en overgang til IFRS for SMV have for virksomhedens finansieringsformer? 
 

 Ja Nej Ved ikke 

Flere finansieringskilder    

Færre finansieringskilder    

Gunstigere finansieringsvilkår    

Ringere finansieringsvilkår    

Ingen betydning    

 

 

  

Hvilken betydning vil en overgang til IFRS for SMV have for øvrige forhold i virksomhedens 
regnskabsaflæggelse? 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

  



  
Såfremt IFRS for SMV indføres som frivilligt alternativ til den danske årsregnskabslov, vil virksomheden så 
overveje at anvende den ved regnskabsaflæggelsen? 
 

 Ja 

 Nej 

 Måske 

 Forklar venligst hvorfor / hvorfor ikke (fordele contra ulemper): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

  

 
Havde du før modtagelse af dette spørgeskema kendskab til IFRS for SMV-standarden? 
 

 Ja 

 Nej 

 

  

 
Har du øvrige kommentarer til IFRS for SMV, bedes du venligst anføre dem herunder? 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 
Angiv venligst virksomhedens oplysninger: 
 

Antal ansatte 

_______________________________________________________________________ 

Omsætning i mio.kr. 

_______________________________________________________________________ 

Balancesum i mio.kr. 

_______________________________________________________________________ 

Hovedaktivitet 

_______________________________________________________________________ 

 

 



  
Hvem ejer virksomheden? 
 

 Hovedaktionær 

 Dansk moderselskab 

 Udenlandsk moderselskab 

 

 

  
Hvilke interessenter, ud over ejeren/ejerne, har virksomhedens regnskaber? 
 

 Konkurrenter 

 Leverandører 

 Investorer 

 Andre, beskriv venligst: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

  
Må vi kontakte jer, såfremt vi har spørgsmål til jeres besvarelse? Hvis ja, anfør venligst 
kontaktoplysninger 
 

Virksomhed 

_______________________________________________________________________ 

Navn 

_______________________________________________________________________ 

Telefonnummer 

_______________________________________________________________________ 

Email 

_______________________________________________________________________ 

 

  

 
Tak for din besvarelse! 
 

 

 



Bilag 2
Spørgeskema, besvarelser – hele

Relationwise
Oversigt – Excelpræsentation

Samlet præsentation

NAVN
IFRS for SMV

FORFATTERE
Regitze Galsgaard & Christina Spure

PUBLICERET
25-11-2010

AFSLUTTET
15-12-2010

Forventet antal besvarelser
100

Afsluttede besvarelser
51



3
Antal Procent

1. Årsregnskabsloven, regnskabsklasse B 30 59%
2. Årsregnskabsloven, regnskabsklasse mellemstore C 9 18%
3. Årsregnskabsloven, regnskabsklasse store C 12 24%
4. IFRS 0 0%
Total 51 100%

4
Antal Procent

1. Krævet af moderselskabet 0 0%
2. Andet, beskriv venligst: 0 0%

Vi er ikke overgået til regnskabsaflæggelse efter IFRS
Ikke overgået.
Da I ikke beskriver hvad IFRS går ud på,kan jeg ikke besvare.
I/A. Aflægger regnskab efter ÅRL
Vi aflægger efter ÅRL
Anvender ikke IFRS

Total 0 0%

5

Antal Procent
0 0%

Total 0 0%

6
Antal Procent

1. Dagsværdi med binding af opskrivning på egenkapitalen 15 26%
2. Dagsværdi uden binding af opskrivning på egenkapitalen 21 37%
3. Tilnærmet salgsværdi ved hjælp af en beregnet kapitalværdi 9 16%
4. Kostpris 12 21%
Total 57 100%

Hvilke bestemmelser aflægger virksomheden på nuværende tidspunkt 
regnskab efter?

Hvis virksomheden frivilligt er overgået til regnskabsaflæggelse efter IFRS, 
hvorfor?

Hvilke omkostninger har der været forbundet med overgangen til IFRS? 
Anfør gerne anslået beløb i tusinde kroner og beskriv eventuelle andre 
ressourcer, der er anvendt i forbindelse med overgangen.

Hvilke principper værdiansættes virksomhedens ejendomme efter på 
nuværende tidspunkt?



7 Princip Klasse
fordi det har stor betydning på virksomhedens egenkapital, hvilken model 
der vælges og vor finansielle samarbejdspartner kikke meget på 
egenkapitalens størrelse. 3 B
Det er efter anbefaling fra selskabets revisor 1 B
Det menes at være det princip, som viser den rigtigste værdi for 
ejendomme i ejendomsportefølje.     2 B
For nemhedens skyld. Långivende bank kan godt abstrahere fra dette.

4 B
Det er det mest realistiske 3 B
Retvisende billede i årsrapporten + ikke længere krav om binding på EK 2 B
lovkrav 1 C
For at give et retvisende billede af ejendommenes værdier (kostpris ville 
ikke give et retvisende billede). 2 C
Det er iht. reglerne for regnskabsaflæggelse for livsforsikringsselskaber, 
som vi er datterselskab af. 1 C
Det gør det fordi selskabet er ejet af Lærernes Pension, som igen aflægger 
regnskab efter Finanstilsynets "Bekendtgørelse om finansielle rapporter for 
forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser" 2 B
Vi anvender en afkastbaseret model til værdiansættelse af vores 
ejendomme. Afkastet (forrentningen) sammenholdes med Nykredits 
afkastprincipper i forbindelse med vurdering af ejendomme inden for 
tilsvarende geografiske områder og hver enkelt ejendom (ca. 60 stk.) 
behandles individuelt med Nykredit, da denne långiver kender alle vores 
ejendomme og beliggenheden heraf indgående. Ejendomme værdiansættes 
til kostpris i anskaffelsesåret. Projektejendomme værdiansættes på 
tilsvarende vis ved beregning af et muligt afkast, hvorefter denne reduceres 
kraftigt for de usikkerheder der er forbundet hermed og denne pris 
sammenholdes med en byggeretspris for mulig sammenligning med 
markedet for byggeretsmeter i dette område. Vi er enige med vores 
bestyrelse og vores nærmeste finansieringsinstitutter om at denne måde at 
grive det an på er den mest retvisende.

2 / 4 B / C
Kostpris anvendes men dog beregnes værdi pga afkast og væsentlige 
afvigelser justeres. Evt. opskrivning bindes på egenkapitalen 4 B
Selskabets ejendomme er investeringsejendomme. Reglerne i ÅRL § 38 og 
41 anvendes. 1 B
Dagsværdi anvendes med henblik på aflæggelse af retvisende regnskab. 
Der er ikke længere krav om særskilt binding af opskrivningshenlæggelser 
under egenkapitalen. 2 C
Vi bedømmer vore ejendomme efter afkast, samt pr. m2 1 / 3 C
retvisende 2 C
i overensstemmelse med årsregnskabsloven og koncernens 
regnskabspraksis 2 B

Hvorfor anvendes det i spørgsmål 6 valgte princip?



8
Antal Procent

1. Leverandørfinansiering, Danmark 3 3%
2. Leverandørfinansiering, udlandet 0 0%
3. Kassekredit 24 28%
4. Banklån optaget i Danmark 24 28%
5. Banklån optaget i udlandet 9 10%
6. Eksterne investorer i Danmark 3 3%
7. Eksterne investorer i udlandet 3 3%
8. Øvrige 9 10%

Realkreditbelåning af selskabets ejendomme
Realkredit
Realkreditlån
Kreditforeningsfinansiering
Som livforsikringsselskab er det alene de indbetalte penge som skal 
forrentes bedst muligt og de gøres i forskellige aktiver, herunder 
ejendomme
Realkreditfinansiering
Realkreditlån i såvel DKK som EUR
Samt realkreditbelåning
realkredit

9. Ingen 12 14%
Total 87 100%

9 Form Klasse
Den nemmest måde at få finansieret køb af fast ejendom i dk 1 / 4 B
Det er efter vor opfattelse den bedste finansieringsform indenfor fast 
ejendom 3 B
Strategisk valg af moderselskab. 9 B
Standard finansieringsmuligheder. 3 / 4 / 8 B
Fordi det er helt umuligt i dagens danmark at ændre på sin 
ejendomsfinanciering. Det optimale ville være 
kreditforeningsbelåning,mest mulig. 3 / 4 / 5 B
Billigste 3 / 4 / 8 B
Pensionskasse og derfor ingen lånebehov 9 C
Normal finansiering af ejendomme. Typisk 1. prioritet i realkreditinstitut 
og 2. prioritet i bank. 4 / 5 / 8 C
vi har ingen fremmedfinansiering.
Hvis vi lånte penge, dvs. gearede investeringen ville det medføre øget 
risiko, hvilket man også skal tænke på. 9 C
Moderskabet står for finansieringen i ejemdomsselskabet. 9 B
Det er de finansieringer der økonomisk er de mest optimale for vores 
virksomhed for øjeblikket, dette henset til muligheder og risici 3 / 4 / 8 B / C
Naturlig finansieringsform af fast ejendom 8 B
Selskabets moderselskab er et pengeinstitut. 3 B
Formodes ganske sædvanligt for ejendomsvirksomhed 3 / 4 / 8 C
mest optimalt 6 / 7 / 8 C
minimere den udenlandske skat og af hensyn til valutaeksponeringen, da 
selskabets ejendom er beliggende i udlandet 5 B

Hvilke finansieringsformer benytter virksomheden på nuværende tidspunkt?

Hvorfor anvendes de i spørgsmål 8 valgte finansieringsformer?



10
Antal Procent

10.1 Lempelse i forhold til de nuværende regler
1. Ja 0 0%
2. Nej 30 59%
3. Ved ikke 21 41%
Total 51 100%
10.2 Stramning i forhold til de nuværende regler
1. Ja 21 41%
2. Nej 12 24%
3. Ved ikke 18 35%
Total 51 100%
10.3 Øget tidsanvendelse
1. Ja 21 41%
2. Nej 15 29%
3. Ved ikke 15 29%
Total 51 100%
10.4 Formindsket tidsanvendelse
1. Ja 6 12%
2. Nej 30 59%
3. Ved ikke 15 29%
Total 51 100%
10.5 Højere værdiansættelse
1. Ja 9 18%
2. Nej 21 41%
3. Ved ikke 21 41%
Total 51 100%
10.6 Lavere værdiansættelse
1. Ja 3 6%
2. Nej 27 53%
3. Ved ikke 21 41%
Total 51 100%
10.7 Ingen betydning
1. Ja 18 35%
2. Nej 12 24%
3. Ved ikke 21 41%
Total 51 100%

Hvilken betydning vil en overgang til IFRS for SMV have for 
værdiansættelsen af virksomhedens ejendomme?



11
Antal Procent

11.1 Flere finansieringskilder
1. Ja 3 6%
2. Nej 27 53%
3. Ved ikke 21 41%
Total 51 100%
11.2 Færre finansieringskilder
1. Ja 0 0%
2. Nej 27 53%
3. Ved ikke 24 47%
Total 51 100%
11.3 Gunstigere finansieringsvilkår
1. Ja 0 0%
2. Nej 27 53%
3. Ved ikke 24 47%
Total 51 100%
11.4 Ringere finansieringsvilkår
1. Ja 0 0%
2. Nej 24 47%
3. Ved ikke 27 53%
Total 51 100%
11.5 Ingen betydning
1. Ja 24 47%
2. Nej 0 0%
3. Ved ikke 27 53%
Total 51 100%

12
Klasse

Umiddelbart ingen betydning, i det krav vil skulle afpasses efter 
moderselskabs krav. B
Nuværende årsrapport + specifikationer interesserer nogle af investorerne 
samt banken.
Yderligere specifikation er ikke relevant. B
Da I ikke forklarer hvad IFRS vil betyde,kan spm ikke besvares. B
Umiddelbart ingen B
Formentlig ingen C
Jeg kender ikke til detailreguleringen i IFRS for SMV, men jeg vil 
umiddelbart vurdere, at der er strengere krav til noteoplysninger. Til 
gengæld fås måske en mere ensartet regnskabsaflæggelse? C
Det har vi ikke undersøgt. C
Ingen umiddelbart betydning B
Nok begrænsede B
Der vil formentligt være væsentlig flere notekrav. B
Formodes ikke på sigt at have større betydning C
flere notekrav C

Hvilken betydning vil en overgang til IFRS for SMV have for virksomhedens 
finansieringsformer?

Hvilken betydning vil en overgang til IFRS for SMV have for øvrige forhold i 
virksomhedens regnskabsaflæggelse?



13
Antal Procent

1. Ja 6 12%
2. Nej 18 37%
3. Måske 25 51%
Total 49 100%

Valg Klasse
4. Forklar venligst hvorfor / hvorfor ikke (fordele contra ulemper):

Jeg kender ikke kravene i IFRS og kan derfor ikke svare på spm. N/A B
Det afhænger helt af omfanget og omkostningerne i forhold til de 
nuværende udgifter til regnskabsaflæggelse 3 B
Keep it simple, keep it stupid. 2 B
Det er irriterende at skulle forsøge at besvare jeres spørgsmål,når I ikke på 
en klar og tydelig måde forklarer hvad IFRS vil indebæreaf ændringer i 
forhold til idag. N/A B
Måske - hvis det bliver normal praksis eller hvis finansieringskilder stiller 
krav herom. Jeg tror grundlæggende ikke at IFRS for SMV vil ændre på 
regnskabstallene i forhold til den nuværende regnskabspraksis under ÅRL 
(hvor DV på ejendomme og gæld anvendes). 3 C
Det er som tidligere beskrevet nogle andre regler som gælder her. 2 B
Såfremt det vil give os noget ifht. finansieringsmuligheder eller vilkår, ja.

1 / 3 B / C
Medfører kun BØVL 2 B
Har ikke pt. sat mig grundigt nok ind i IFRS til at kunne vurdere konkret 
betydning. Det vurderes at vi pt. aflægger et meget retvisende regnskab, 
hvorfor jeg ikke forventer at kunne finde væsentlige forbedringer ved 
IFRS. 3 C

14
Antal Procent

1. Ja 15 29%
2. Nej 36 71%
Total 51 100%

15
Klasse

Skulle revisor anvende IFRS er der kun selskabet til at betale tidsforbruget.
Det er dyrt nok endda.

B
Fint med en mere standardiseret regnskabsaflæggelse på tværs af 
landegrænser. I mit eksempel vil det have positiv betydning for de 
udenlandske banker, som muligvis ville være glade for et internationalt 
regelsæt for regnskabsaflæggelse for små og mellemstore virksomheder.

C
Vi har ikke sat os ind i disse regnler, da vi er 100 % ejet datterselskab af 
livsforsikringsselskabet Topdanmark Livsforsikring C
Det er måske lidt voldsomt at skulle bruge IFRS for mindre virksomheder, 
men spændende set udfra et regnskabsmæssigt synspunkt.

B

Har du øvrige kommentarer til IFRS for SMV, bedes du venligst anføre dem 
herunder?

Såfremt IFRS for SMV indføres som frivilligt alternativ til den danske 
årsregnskabslov, vil virksomheden så overveje at anvende den ved 
regnskabsaflæggelsen?

Havde du før modtagelse af dette spørgeskema kendskab til IFRS for SMV-
standarden?





16 Angiv venligst virksomhedens oplysninger: Antal Procent
1. Antal ansatte

1
5
2
18
0
2
4
0
46
100
8
1
12
3
0
6
10
1.000
0
0

2. Omsætning i mio.kr.
0,001
11,00
7,00
28,70
6,50
12 - 15
20,00
9,00
250,00
420,00
236,00
31,00
185,00
30,00
14,00
35,00
20,00
2000,00
400,00
27,00



3. Balancesum i mio.kr.
0,001
200
90
1.989,1
78,8
160
350
120
3.124
7.500
3.591
630
1.800
380
294
575
400
6.000
5.600
280

4. Hovedaktivitet
udlejning af ejendomme
Ejendomsselskab
Udlejning, renovering og nybyggeri fast ejendom
Ejendomsbesiddelse
udlejning af fast ejendom
Udlejning
køb, eje, udvikling og salg af fast ejendom
udlejning fast ejendom
Udlejning fast ejendom
investering i ejendomme
Ejendomsdrift
Investering i ejd.
Udlejning af fast ejd.
Udlejning af ejendomme
Ejendomsudlejning
Udlejning/Byggeri
Energi, teknik og kommunikation
Ejendomsinvesteringer
besidde ejendomme i UK

17 Antal Procent
1. Hovedaktionær 21 50%
2. Dansk moderselskab 21 50%
3. Udenlandsk moderselskab 0 0%
Total 42 100%

Hvem ejer virksomheden?



18
Antal Procent

1. Konkurrenter 15 31%
2. Leverandører 12 25%
3. Investorer 9 19%
4. Andre, beskriv venligst: 12 25%

långiver
Bank og realkreditinstitut
Bank
långivere
Banker
Kreditforeninger
Finansielle kreditorer (banker og realkreditinstitutter)
Ingen. Regnskabet udsendes ikke til andre. Men det indhentes muligvis fra 
finanstilsynet af andre (konkurrenter og medier)
Ingen
Finansiering
Långiver (realkreditinstitut) 
Långivere - realkreditinstitutter samt pengeinstitutter
Selskabet er et andelsselskab 

Total 48 100%

19 Antal Procent
1. Virksomhed

6 Z ApS
ES Invest ApS
HD Ejendomme
Topdanmark Ejendom A/S
Sparekassen Kronjylland
Humlebo Gruppen A/S

2. Navn
Steen Hansen
Henrik Greve Nielsen
Johannes Vang
Ulrik Laursen
Michael Wolff
Claus Ørtoft Rasmussen

3. Telefonnummer
86 81 44 22, 26 81 44 22
63 90 27 91
44 74 39 57
89 12 25 65
40 27 27 99

4. Email
ansvej39@ebrev.dk
sfr@lawfirm.dk
hgn@hdejendomme.dk
jvd@topdanmark.dk
ulrik.laursen@privat.dk
mfw@sparkron.dk
claus@humlebogruppen.dk

Hvilke interessenter, ud over ejeren/ejerne, har virksomhedens regnskaber?

Må vi kontakte jer, såfremt vi har spørgsmål til jeres besvarelse? Hvis ja, 

mailto:ansvej39@ebrev.dk
mailto:sfr@lawfirm.dk
mailto:hgn@hdejendomme.dk
mailto:jvd@topdanmark.dk
mailto:ulrik.laursen@privat.dk
mailto:mfw@sparkron.dk
mailto:claus@humlebogruppen.dk
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3 Antal Procent
1. Årsregnskabsloven, regnskabsklasse B 30 100%
2. Årsregnskabsloven, regnskabsklasse mellemstore C 0 0%
3. Årsregnskabsloven, regnskabsklasse store C 0 0%
4. IFRS 0 0%
Total 30 100%

4 Antal Procent
1. Krævet af moderselskabet 0 0%
2. Andet, beskriv venligst: 3 100%

Vi er ikke overgået til regnskabsaflæggelse efter IFRS
Da I ikke beskriver hvad IFRS går ud på,kan jeg ikke besvare.
Anvender ikke IFRS

Total 3 100%

5

Antal Procent

Total 0 0%

6 Antal Procent
1. Dagsværdi med binding af opskrivning på egenkapitalen 6 18%
2. Dagsværdi uden binding af opskrivning på egenkapitalen 12 36%
3. Tilnærmet salgsværdi ved hjælp af en beregnet kapitalværdi 6 18%
4. Kostpris 9 27%
Total 33 100%

Hvilke bestemmelser aflægger virksomheden på nuværende tidspunkt 
regnskab efter?

Hvis virksomheden frivilligt er overgået til regnskabsaflæggelse efter IFRS, 
hvorfor?

Hvilke omkostninger har der været forbundet med overgangen til IFRS? 
Anfør gerne anslået beløb i tusinde kroner og beskriv eventuelle andre 
ressourcer, der er anvendt i forbindelse med overgangen.

Hvilke principper værdiansættes virksomhedens ejendomme efter på 
nuværende tidspunkt?



7 Princip
fordi det har stor betydning på virksomhedens egenkapital, hvilken model 
der vælges og vor finansielle samarbejdspartner kikke meget på 
egenkapitalens størrelse. 3
Det er efter anbefaling fra selskabets revisor 1
Det menes at være det princip, som viser den rigtigste værdi for ejendomme 
i ejendomsportefølje.     2
For nemhedens skyld. Långivende bank kan godt abstrahere fra dette. 4
Det er det mest realistiske 3
Retvisende billede i årsrapporten + ikke længere krav om binding på EK 2
Det gør det fordi selskabet er ejet af Lærernes Pension, som igen aflægger 
regnskab efter Finanstilsynets "Bekendtgørelse om finansielle rapporter for 
forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser" 2
Vi anvender en afkastbaseret model til værdiansættelse af vores ejendomme. 
Afkastet (forrentningen) sammenholdes med Nykredits afkastprincipper i 
forbindelse med vurdering af ejendomme inden for tilsvarende geografiske 
områder og hver enkelt ejendom (ca. 60 stk.) behandles individuelt med 
Nykredit, da denne långiver kender alle vores ejendomme og beliggenheden 
heraf indgående. Ejendomme værdiansættes til kostpris i anskaffelsesåret. 
Projektejendomme værdiansættes på tilsvarende vis ved beregning af et 
muligt afkast, hvorefter denne reduceres kraftigt for de usikkerheder der er 
forbundet hermed og denne pris sammenholdes med en byggeretspris for 
mulig sammenligning med markedet for byggeretsmeter i dette område. Vi 
er enige med vores bestyrelse og vores nærmeste finansieringsinstitutter om 
at denne måde at grive det an på er den mest retvisende.

2 / 4
Kostpris anvendes men dog beregnes værdi pga afkast og væsentlige 
afvigelser justeres. Evt. opskrivning bindes på egenkapitalen 4
Selskabets ejendomme er investeringsejendomme. Reglerne i ÅRL § 38 og 
41 anvendes. 1
i overensstemmelse med årsregnskabsloven og koncernens regnskabspraksis

2

Hvorfor anvendes det i spørgsmål 6 valgte princip?



8 Antal Procent
1. Leverandørfinansiering, Danmark 3 6%
2. Leverandørfinansiering, udlandet 0 0%
3. Kassekredit 18 36%
4. Banklån optaget i Danmark 15 30%
5. Banklån optaget i udlandet 3 6%
6. Eksterne investorer i Danmark 0 0%
7. Eksterne investorer i udlandet 0 0%
8. Øvrige 5 10%

Realkreditbelåning af selskabets ejendomme
Realkredit
Realkreditlån
Realkreditfinansiering
Realkreditlån i såvel DKK som EUR

9. Ingen 6 12%
Total 50 100%

9 Form
Den nemmest måde at få finansieret køb af fast ejendom i dk 1 / 4
Det er efter vor opfattelse den bedste finansieringsform indenfor fast 
ejendom 3
Strategisk valg af moderselskab. 9
Standard finansieringsmuligheder. 3 / 4 / 8
Fordi det er helt umuligt i dagens danmark at ændre på sin 
ejendomsfinanciering. Det optimale ville være kreditforeningsbelåning,mest 
mulig. 3 / 4 / 5
Billigste 3 / 4 / 8
Moderskabet står for finansieringen i ejemdomsselskabet. 9
Det er de finansieringer der økonomisk er de mest optimale for vores 
virksomhed for øjeblikket, dette henset til muligheder og risici 3 / 4 / 8
Naturlig finansieringsform af fast ejendom 8
Selskabets moderselskab er et pengeinstitut. 3
minimere den udenlandske skat og af hensyn til valutaeksponeringen, da 
selskabets ejendom er beliggende i udlandet 5

Hvilke finansieringsformer benytter virksomheden på nuværende tidspunkt?

Hvorfor anvendes de i spørgsmål 8 valgte finansieringsformer?



10 Antal Procent
10.1 Lempelse i forhold til de nuværende regler
1. Ja 0 0%
2. Nej 15 50%
3. Ved ikke 15 50%
Total 30 100%
10.2 Stramning i forhold til de nuværende regler
1. Ja 9 30%
2. Nej 9 30%
3. Ved ikke 12 40%
Total 30 100%
10.3 Øget tidsanvendelse
1. Ja 9 30%
2. Nej 12 40%
3. Ved ikke 9 30%
Total 30 100%
10.4 Formindsket tidsanvendelse
1. Ja 6 20%
2. Nej 15 50%
3. Ved ikke 9 30%
Total 30 100%
10.5 Højere værdiansættelse
1. Ja 6 20%
2. Nej 12 40%
3. Ved ikke 12 40%
Total 30 100%
10.6 Lavere værdiansættelse
1. Ja 0 0%
2. Nej 18 60%
3. Ved ikke 12 40%
Total 30 100%
10.7 Ingen betydning
1. Ja 15 50%
2. Nej 3 10%
3. Ved ikke 12 40%
Total 30 100%

Hvilken betydning vil en overgang til IFRS for SMV have for 
værdiansættelsen af virksomhedens ejendomme?



11 Antal Procent
11.1 Flere finansieringskilder
1. Ja 0 0%
2. Nej 18 60%
3. Ved ikke 12 40%
Total 30 100%
11.2 Færre finansieringskilder
1. Ja 0 0%
2. Nej 15 50%
3. Ved ikke 15 50%
Total 30 100%
11.3 Gunstigere finansieringsvilkår
1. Ja 0 0%
2. Nej 15 50%
3. Ved ikke 15 50%
Total 30 100%
11.4 Ringere finansieringsvilkår
1. Ja 0 0%
2. Nej 15 50%
3. Ved ikke 15 50%
Total 30 100%
11.5 Ingen betydning
1. Ja 15 50%
2. Nej 0 0%
3. Ved ikke 15 50%
Total 30 100%

12

Umiddelbart ingen betydning, i det krav vil skulle afpasses efter 
moderselskabs krav.
Nuværende årsrapport + specifikationer interesserer nogle af investorerne 
samt banken.
Yderligere specifikation er ikke relevant.
Da I ikke forklarer hvad IFRS vil betyde,kan spm ikke besvares.
Umiddelbart ingen
Ingen umiddelbart betydning
Nok begrænsede
Der vil formentligt være væsentlig flere notekrav.

Hvilken betydning vil en overgang til IFRS for SMV have for virksomhedens 
finansieringsformer?

Hvilken betydning vil en overgang til IFRS for SMV have for øvrige forhold i 
virksomhedens regnskabsaflæggelse?



13
Antal Procent

1. Ja 3 11%
2. Nej 15 54%
3. Måske 10 36%
Total 28 100%
4. Forklar venligst hvorfor / hvorfor ikke (fordele contra ulemper):

Jeg kender ikke kravene i IFRS og kan derfor ikke svare på spm. N/A
Det afhænger helt af omfanget og omkostningerne i forhold til de nuværende 
udgifter til regnskabsaflæggelse 3
Keep it simple, keep it stupid. 2
Det er irriterende at skulle forsøge at besvare jeres spørgsmål,når I ikke på 
en klar og tydelig måde forklarer hvad IFRS vil indebæreaf ændringer i 
forhold til idag. N/A
Det er som tidligere beskrevet nogle andre regler som gælder her. 2
Såfremt det vil give os noget ifht. finansieringsmuligheder eller vilkår, ja.

1 / 3
Medfører kun BØVL 2

14 Antal Procent
1. Ja 9 30%
2. Nej 21 70%
Total 30 100%

15

Skulle revisor anvende IFRS er der kun selskabet til at betale tidsforbruget.
Det er dyrt nok endda.

Det er måske lidt voldsomt at skulle bruge IFRS for mindre virksomheder, 
men spændende set udfra et regnskabsmæssigt synspunkt.

Har du øvrige kommentarer til IFRS for SMV, bedes du venligst anføre dem 
herunder?

Havde du før modtagelse af dette spørgeskema kendskab til IFRS for SMV-
standarden?

Såfremt IFRS for SMV indføres som frivilligt alternativ til den danske 
årsregnskabslov, vil virksomheden så overveje at anvende den ved 
regnskabsaflæggelsen?



16 Antal Procent
1. Antal ansatte

5
2
18
0
2
0
1
12
3
0
0

2. Omsætning i mio.kr.
11,00
7,00
28,70
6,50
12 - 15
9,00
31,00
185,00
30,00
14,00
27,00

3. Balancesum i mio.kr.
200
90
1.989,1
78,8
160
120
630
1.800
380
294
280

4. Hovedaktivitet
udlejning af ejendomme
Ejendomsselskab
Udlejning, renovering og nybyggeri fast ejendom
Ejendomsbesiddelse
udlejning af fast ejendom
køb, eje, udvikling og salg af fast ejendom
Ejendomsdrift
Investering i ejd.
Udlejning af fast ejd.
Udlejning af ejendomme
besidde ejendomme i UK

Angiv venligst virksomhedens oplysninger:



17 Antal Procent
1. Hovedaktionær 9 33%
2. Dansk moderselskab 18 67%
3. Udenlandsk moderselskab 0 0%
Total 27 100%

18 Antal Procent
1. Konkurrenter 3 23%
2. Leverandører 3 23%
3. Investorer 0 0%
4. Andre, beskriv venligst: 7 54%

långiver
Bank og realkreditinstitut
Bank
långivere
Ingen
Finansiering
Långiver (realkreditinstitut) 

Total 13 100%

19 Antal Procent
1. Virksomhed

6 Z ApS
ES Invest ApS
Sparekassen Kronjylland

2. Navn
Steen Hansen
Ulrik Laursen
Michael Wolff

3. Telefonnummer
86 81 44 22, 26 81 44 22
89 12 25 65

4. Email
ansvej39@ebrev.dk
sfr@lawfirm.dk
ulrik.laursen@privat.dk
mfw@sparkron.dk

Hvem ejer virksomheden?

Hvilke interessenter, ud over ejeren/ejerne, har virksomhedens regnskaber?

Må vi kontakte jer, såfremt vi har spørgsmål til jeres besvarelse? Hvis ja, 

mailto:ansvej39@ebrev.dk
mailto:sfr@lawfirm.dk
mailto:ulrik.laursen@privat.dk
mailto:mfw@sparkron.dk


Bilag 4
Spørgeskema, besvarelser – kvantificeret for regnskabsklasse C

Relationwise
Oversigt – Excelpræsentation

Regnskabsklasse C

NAVN
IFRS for SMV

FORFATTERE
Regitze Galsgaard & Christina Spure

PUBLICERET
25-11-2010

AFSLUTTET
15-12-2010

Forventet antal besvarelser
100

Afsluttede besvarelser
51



3
Antal Procent

1. Årsregnskabsloven, regnskabsklasse B 0 0%
2. Årsregnskabsloven, regnskabsklasse mellemstore C 9 43%
3. Årsregnskabsloven, regnskabsklasse store C 12 57%
4. IFRS 0 0%
Total 21 100%

4
Antal Procent

1. Krævet af moderselskabet 0 0%
2. Andet, beskriv venligst: 3 100%

Ikke overgået.
I/A. Aflægger regnskab efter ÅRL
Vi aflægger efter ÅRL

Total 3 100%

5

Antal Procent

Total 0 0%

6
Antal Procent

1. Dagsværdi med binding af opskrivning på egenkapitalen 9 38%
2. Dagsværdi uden binding af opskrivning på egenkapitalen 9 38%
3. Tilnærmet salgsværdi ved hjælp af en beregnet kapitalværdi 3 13%
4. Kostpris 3 13%
Total 24 100%

Hvilke bestemmelser aflægger virksomheden på nuværende tidspunkt 
regnskab efter?

Hvis virksomheden frivilligt er overgået til regnskabsaflæggelse efter IFRS, 
hvorfor?

Hvilke omkostninger har der været forbundet med overgangen til IFRS? 
Anfør gerne anslået beløb i tusinde kroner og beskriv eventuelle andre 
ressourcer, der er anvendt i forbindelse med overgangen.

Hvilke principper værdiansættes virksomhedens ejendomme efter på 
nuværende tidspunkt?



7 Princip
lovkrav 1
For at give et retvisende billede af ejendommenes værdier (kostpris ville ikke 
give et retvisende billede). 2
Det er iht. reglerne for regnskabsaflæggelse for livsforsikringsselskaber, 
som vi er datterselskab af. 1
Vi anvender en afkastbaseret model til værdiansættelse af vores ejendomme. 
Afkastet (forrentningen) sammenholdes med Nykredits afkastprincipper i 
forbindelse med vurdering af ejendomme inden for tilsvarende geografiske 
områder og hver enkelt ejendom (ca. 60 stk.) behandles individuelt med 
Nykredit, da denne långiver kender alle vores ejendomme og beliggenheden 
heraf indgående. Ejendomme værdiansættes til kostpris i anskaffelsesåret. 
Projektejendomme værdiansættes på tilsvarende vis ved beregning af et 
muligt afkast, hvorefter denne reduceres kraftigt for de usikkerheder der er 
forbundet hermed og denne pris sammenholdes med en byggeretspris for 
mulig sammenligning med markedet for byggeretsmeter i dette område. Vi 
er enige med vores bestyrelse og vores nærmeste finansieringsinstitutter om 
at denne måde at grive det an på er den mest retvisende.

2 / 4
Dagsværdi anvendes med henblik på aflæggelse af retvisende regnskab. Der 
er ikke længere krav om særskilt binding af opskrivningshenlæggelser under 
egenkapitalen. 2
Vi bedømmer vore ejendomme efter afkast, samt pr. m2 1 / 3
retvisende 2

8
Antal Procent

1. Leverandørfinansiering, Danmark 0 0%
2. Leverandørfinansiering, udlandet 0 0%
3. Kassekredit 6 16%
4. Banklån optaget i Danmark 9 24%
5. Banklån optaget i udlandet 6 16%
6. Eksterne investorer i Danmark 3 8%
7. Eksterne investorer i udlandet 3 8%
8. Øvrige 4 11%

Kreditforeningsfinansiering
Som livforsikringsselskab er det alene de indbetalte penge som skal forrentes 
Samt realkreditbelåning
realkredit

9. Ingen 6 16%
Total 37 100%

9 Form
Pensionskasse og derfor ingen lånebehov 9
Normal finansiering af ejendomme. Typisk 1. prioritet i realkreditinstitut og 
2. prioritet i bank. 4 / 5 / 8
vi har ingen fremmedfinansiering.
Hvis vi lånte penge, dvs. gearede investeringen ville det medføre øget risiko, 
hvilket man også skal tænke på. 9
Det er de finansieringer der økonomisk er de mest optimale for vores 
virksomhed for øjeblikket, dette henset til muligheder og risici 3 / 4 / 8
Formodes ganske sædvanligt for ejendomsvirksomhed 3 / 4 / 8
mest optimalt 6 / 7 / 8

Hvorfor anvendes det i spørgsmål 6 valgte princip?

Hvilke finansieringsformer benytter virksomheden på nuværende tidspunkt?

Hvorfor anvendes de i spørgsmål 8 valgte finansieringsformer?



10
Antal Procent

10.1 Lempelse i forhold til de nuværende regler
1. Ja 0 0%
2. Nej 15 71%
3. Ved ikke 6 29%
Total 21 100%
10.2 Stramning i forhold til de nuværende regler
1. Ja 12 57%
2. Nej 3 14%
3. Ved ikke 6 29%
Total 21 100%
10.3 Øget tidsanvendelse
1. Ja 12 57%
2. Nej 3 14%
3. Ved ikke 6 29%
Total 21 100%
10.4 Formindsket tidsanvendelse
1. Ja 0 0%
2. Nej 15 71%
3. Ved ikke 6 29%
Total 21 100%
10.5 Højere værdiansættelse
1. Ja 3 14%
2. Nej 9 43%
3. Ved ikke 9 43%
Total 21 100%
10.6 Lavere værdiansættelse
1. Ja 3 14%
2. Nej 9 43%
3. Ved ikke 9 43%
Total 21 100%
10.7 Ingen betydning
1. Ja 3 14%
2. Nej 9 43%
3. Ved ikke 9 43%
Total 21 100%

Hvilken betydning vil en overgang til IFRS for SMV have for 
værdiansættelsen af virksomhedens ejendomme?



11
Antal Procent

11.1 Flere finansieringskilder
1. Ja 3 14%
2. Nej 9 43%
3. Ved ikke 9 43%
Total 21 100%
11.2 Færre finansieringskilder
1. Ja 0 0%
2. Nej 12 57%
3. Ved ikke 9 43%
Total 21 100%
11.3 Gunstigere finansieringsvilkår
1. Ja 0 0%
2. Nej 12 57%
3. Ved ikke 9 43%
Total 21 100%
11.4 Ringere finansieringsvilkår
1. Ja 0 0%
2. Nej 9 43%
3. Ved ikke 12 57%
Total 21 100%
11.5 Ingen betydning
1. Ja 9 43%
2. Nej 0 0%
3. Ved ikke 12 57%
Total 21 100%

12

Formentlig ingen
Jeg kender ikke til detailreguleringen i IFRS for SMV, men jeg vil 
Det har vi ikke undersøgt.
Formodes ikke på sigt at have større betydning
flere notekrav

Hvilken betydning vil en overgang til IFRS for SMV have for virksomhedens 
finansieringsformer?

Hvilken betydning vil en overgang til IFRS for SMV have for øvrige forhold i 
virksomhedens regnskabsaflæggelse?



13
Antal Procent

1. Ja 3 14%
2. Nej 3 14%
3. Måske 15 71%
Total 21 100%
4. Forklar venligst hvorfor / hvorfor ikke (fordele contra ulemper):

Måske - hvis det bliver normal praksis eller hvis finansieringskilder stiller 
krav herom. Jeg tror grundlæggende ikke at IFRS for SMV vil ændre på 
regnskabstallene i forhold til den nuværende regnskabspraksis under ÅRL 
(hvor DV på ejendomme og gæld anvendes).

3
Såfremt det vil give os noget ifht. finansieringsmuligheder eller vilkår, ja.

1 / 3
Har ikke pt. sat mig grundigt nok ind i IFRS til at kunne vurdere konkret 
betydning. Det vurderes at vi pt. aflægger et meget retvisende regnskab, 
hvorfor jeg ikke forventer at kunne finde væsentlige forbedringer ved IFRS.

3

14
Antal Procent

1. Ja 6 29%
2. Nej 15 71%
Total 21 100%

15

Fint med en mere standardiseret regnskabsaflæggelse på tværs af 
landegrænser. I mit eksempel vil det have positiv betydning for de 
udenlandske banker, som muligvis ville være glade for et internationalt 
regelsæt for regnskabsaflæggelse for små og mellemstore virksomheder.

Vi har ikke sat os ind i disse regnler, da vi er 100 % ejet datterselskab af 
livsforsikringsselskabet Topdanmark Livsforsikring

Har du øvrige kommentarer til IFRS for SMV, bedes du venligst anføre dem 
herunder?

Havde du før modtagelse af dette spørgeskema kendskab til IFRS for SMV-
standarden?

Såfremt IFRS for SMV indføres som frivilligt alternativ til den danske 
årsregnskabslov, vil virksomheden så overveje at anvende den ved 
regnskabsaflæggelsen?



16 Antal Procent
1. Antal ansatte

1
4
46
100
8
0
6
10
1.000

2. Omsætning i mio.kr.
0,001
20,00
250,00
420,00
236,00
35,00
20,00
2000,00
400,00

3. Balancesum i mio.kr.
0,001
350
3.124
7.500
3.591
575
400
6.000
5.600

4. Hovedaktivitet
Udlejning
udlejning fast ejendom
Udlejning fast ejendom
investering i ejendomme
Ejendomsudlejning
Udlejning/Byggeri
Energi, teknik og kommunikation
Ejendomsinvesteringer

Angiv venligst virksomhedens oplysninger:



17 Antal Procent
1. Hovedaktionær 12 80%
2. Dansk moderselskab 3 20%
3. Udenlandsk moderselskab 0 0%
Total 15 100%

18
Antal Procent

1. Konkurrenter 12 32%
2. Leverandører 12 32%
3. Investorer 9 24%
4. Andre, beskriv venligst: 5 13%

Banker
Finansielle kreditorer (banker og realkreditinstitutter)
Ingen. Regnskabet udsendes ikke til andre. Men det indhentes muligvis fra 
Långivere - realkreditinstitutter samt pengeinstitutter
Selskabet er et andelsselskab 

Total 38 100%

19 Antal Procent
1. Virksomhed

HD Ejendomme
Topdanmark Ejendom A/S
Humlebo Gruppen A/S

2. Navn
Henrik Greve Nielsen
Johannes Vang
Claus Ørtoft Rasmussen

3. Telefonnummer
63 90 27 91
44 74 39 57
40 27 27 99

4. Email
hgn@hdejendomme.dk
jvd@topdanmark.dk
claus@humlebogruppen.dk

Hvem ejer virksomheden?

Hvilke interessenter, ud over ejeren/ejerne, har virksomhedens regnskaber?

Må vi kontakte jer, såfremt vi har spørgsmål til jeres besvarelse? Hvis ja, 

mailto:hgn@hdejendomme.dk
mailto:jvd@topdanmark.dk
mailto:claus@humlebogruppen.dk


Bilag 5 

Begrebsrammen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Elling, Jens O.: Årsrapporten – teori og regulering, s. 161 samt egen tilvirkning 
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Bilag 6 

Kvalitetshierarkiet 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Elling, Jens O.: Årsrapporten – teori og regulering, s. 169 

 

Tærskelværdi Nytte > omkostninger 

Neutralitet 

Tærskelværdi 

Nytteværdi 

Beslutningstagere og 
deres karakteristika 

Væsentlighed 

Sammenlignelighed 
(konsistens) 

Forståelighed 

- Prognose 
- Kontrol 
- Fordeling 

Feedback-
værdi 

Aktualitet Verificer-
barhed 

Repræsentativ 
gyldighed 

Relevans Pålidelighed 

Sekundære 
egenskaber 

Primære 
egenskaber 



Bilag 7 

Forskelle mellem årsregnskabsloven, IFRS samt IFRS for SMV vedrørende investeringsejendomme 

   

ÅRL IFRS IFRS for SMV
Definition

- - - -

Indregning
- - - -

Måling
Første måling Kostpris Kostpris Kostpris*

Efterfølgende måling
Metode 1 Dagsværdimodellen** Dagsværdimodellen Dagsværdimodellen

Metode 2 Kostprismodellen Kostprismodellen (tvungen eller frivillig) Kostprismodellen

Værdireguleringer
Dagsværdimodellen

Reguleringer Tilhørende forpligtelser til dagsværdi - -

Kostprismodellen
Nedskrivning Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk

Afskrivningsgrundlag
Tvungen Kostpris, genindvindingsværdi eller dagsværdi Kostprisen Kostprisen fratrukket restværdien
Frivillig Kostpris, genindvindingsværdi eller dagsværdi Kostprisen fratrukket restværdien Kostprisen fratrukket restværdien

Opskrivning Mulighed Ej en mulighed Ej en mulighed

Gevinst og tab
Dagsværdimodellen

Dagsværdireguleringer Resultatføres Resultatføres Resultatføres

Salg Resultatføres Resultatføres Resultatføres

Kostprismodellen
Nedskrivning Resultatføres Resultatføres Resultatføres

Afskrivning Resultatføres Resultatføres Resultatføres

Opskrivning Bindes på egenkapitalen - -

Salg Resultatføres Resultatføres Resultatføres

Eventuel opskrivning Tilbageføres via resultatdisponeringen - -

Oplysninger og præsentation
- - - -

* Valg af metode ved efterfølgende måling skal allerede træffes ved første indregning
** Kun virksomheder, der som hovedaktivitet udøver investeringsvirksomhed, har mulighed for at anvende denne metode.



Bilag 8 

Måling af finansielle instrumenter jævnfør årsregnskabsloven 

 

Måling Første 
indregning 

Efterfølgende indregning Løbende værdi-
ændringer Aktiver Forpligtelser 

Finansielle aktiver 
generelt Kostpris Dagsværdi - Resultatføres 

Afledte finansielle 
instrumenter Kostpris Dagsværdi Dagsværdi Resultatføres* 

Udlån og 
tilgodehavender 
fra virksomhedens 
egne aktiviteter 

Kostpris Amortiseret 
kostpris - Årets amortisering 

indtægtsføres 

Finansielle 
aktiver, der holdes 
til udløb 

Kostpris Amortiseret 
kostpris - Årets amortisering 

indtægtsføres 

Finansielle 
forpligtelser der 
ikke indgår i en 
handelsbeholdning 

Kostpris - Amortiseret 
kostpris 

Årets amortisering 
omkostningsføres 

Finansielle 
forpligtelser, der 
indgår i en 
handelsbeholdning 

Kostpris - Dagsværdi Resultatføres 

Kilde: Regnskabshåndbogen 2010, p.119 

* Der gælder særlige regler ved regnskabsmæssig afdækning 



    

 

Bilag 9 

Måling af finansielle instrumenter jævnfør IFRS 

 

Måling Første 
indregning 

Efterfølgende indregning Løbende værdi-
ændringer Aktiver Forpligtelser 

Finansielle 
aktiver, der 
besiddes med 
handel for øje 

Dagsværdi Dagsværdi - Resultatføres 

Afledte finansielle 
instrumenter Dagsværdi Dagsværdi Dagsværdi Resultatføres* 

Udlån og 
tilgodehavender 
fra virksomhedens 
egne aktiviteter 

Dagsværdi Amortiseret 
kostpris - 

Resultatføres, 
inkl. evt. 
nedskrivning 

Finansielle 
aktiver, der holdes 
til udløb 

Dagsværdi Amortiseret 
kostpris - 

Resultatføres, 
inkl. evt. 
nedskrivning 

Finansielle 
aktiver, der holdes 
med salg-for-øje Dagsværdi Dagsværdi - 

Øvrig 
totalindkomst. 
Nedskrivning 
indregnes i 
resultatet 

Finansielle 
forpligtelser der 
ikke indgår i en 
handelsbeholdning 

Dagsværdi - Amortiseret 
kostpris Resultatføres 

Finansielle 
forpligtelser, der 
indgår i en 
handelsbeholdning 

Dagsværdi - Dagsværdi Resultatføres 

* Der gælder særlige regler ved regnskabsmæssig afdækning 



    

 

Bilag 10 

Måling af finansielle instrumenter jævnfør IFRS for SMV 

 

Måling Første indregning 
Efterfølgende indregning Løbende 

værdi-
ændringer 

Aktiver Forpligtelser 

Gældsbreve i form af 
tilgodehavender og gæld, 
der ikke udgør en 
finansieringstransaktion 

Kostpris Amortiseret 
kostpris** 

Amortiseret 
kostpris** Resultatføres 

Gældsbreve i form af 
tilgodehavender og gæld, 
der udgør en 
finansieringstransaktion 

Tilbagediskonteret 
nutidsværdi 

Tilbagedisko
nteret 
nutidsværdi 

Tilbagedisko
nteret 
nutidsværdi 

Resultatføres 

Tilsagn om til at 
modtage lån Kostpris 

Kostpris 
fratrukket 
nedskrivning
er 

Kostpris 
fratrukket 
nedskrivning
er 

Resultatføres 

Investeringer i 
inkonvertible 
præferenceaktier samt 
ikke-indløselige 
ordinære aktier og 
præferenceaktier 

Kostpris Dagsværdi* - Resultatføres 

Andre finansielle 
instrumenter, 
fastforrentet 

Dagsværdi Dagsværdi* Dagsværdi* Resultatføres 

Andre finansielle 
instrumenter, variabelt 
forrentet 

Dagsværdi Dagsværdi* Dagsværdi* Via 
egenkapitalen 

* Kun dagsværdi såfremt der eksisterer et marked, eller værdien på anden måde kan opgøres pålideligt. Såfremt dette ikke 

er tilfældet, skal der måles til kostpris fratrukket eventuelle nedskrivninger. 

** Såfremt der er foretaget regnskabsmæssig afdækning af gældsbrevet, skal der ske måling til dagsværdi. 

 
 



Bilag 11 

Forskelle mellem årsregnskabsloven, IFRS samt IFRS for SMV vedrørende finansielle instrumenter 

 

ÅRL IFRS IFRS for SMV
Definition

Opdeling Primære / afledte finansielle instrumenter Primære / afledte finansielle instrumenter Almindelige / andre finansielle instrumenter

Regnskabsmæssig afdækning
- - - -

Indregning
- - - -

Måling
Første måling

Primære / almindelige finansielle instrumenter Kostpris Dagsværdi Kostpris*
Afledte / andre finansielle instrumenter Kostpris Dagsværdi Dagsværdi

Efterfølgende måling
Hovedregel Dagsværdi Dagsværdi Forskellige regler
Undtagelser Amortiseret kostpris Amortisteret kostpris Forskellige regler

Langfristede gældsbreve i form af tilgodehavender og gæld, der ikke udgør en finansieringstransaktion Amortiseret kostpris Amortiseret kostpris Amortiseret kostpris

Kortfristede gældsbreve i form af tilgodehavender og gæld, der ikke udgør en finansieringstransaktion Amortiseret kostpris Amortiseret kostpris Nettorealisationsværdi

Tilsagn om at modtage lån (nettoafregning ikke mulig) Amortiseret kostpris Amortiseret kostpris Kostpris

Investeringer i inkonvertible præferenceaktier samt ikke-indløselige ordinære aktier og præferenceaktier Dagsværdi Dagsværdi Dagsværdi

Andre finansielle instrumenter Dagsværdi Dagsværdi Dagsværdi

Nedskrivning
Tilsag om at modtage lån

Beregnes som forskellen mellem Den regnskabsmæssige værdi Den regnskabsmæssige værdi Den regnskabsmæssige værdi

og
Nettorealisationsværdien Nutidsværdien af de forventede fremtidige 

pengestrømme
det bedste estimat af salgsværdien

Tilbagediskonteres med - Den oprindelige effektive rente -

Anlægsak tiver
Beregnes som forskellen mellem Den regnskabsmæssige værdi Den regnskabsmæssige værdi Den regnskabsmæssige værdi

og
Genindvindingsværdien Nutidsværdien af de forventede fremtidige 

pengestrømme
Nutidsværdien af de forventede fremtidige 
pengestrømme

Tilbagediskonteres med Markedsrenten Den oprindelige effektive rente Den oprindelige effektive rente

Omsætningsak tiver
Beregnes som forskellen mellem Den regnskabsmæssige værdi Den regnskabsmæssige værdi Den regnskabsmæssige værdi

og
Nettorealisationsværdien Nutidsværdien af de forventede fremtidige 

pengestrømme
Nettorealisationsværdien

Tilbagediskonteres med - Den oprindelige effektive rente -

Gevinst og tab
Hovedregel Resultatføres Resultatføres Resultatføres
Undtagelser

Regnskabsmæssig afdækning Via egenkapitalen Via egenkapitalen Via egenkapitalen
Finansielle aktiver, der holdes med salg-for-øje - Øvrig totalindkomst -

Oplysninger og præsentation
- - - -

* Finansieringstransaktioner til tilbagediskonteret nutidsværdi



Bilag 12 
 

Interview af Ernst & Young Faglig afdeling v/ Executive Director Kim Tang Lassen, den 10. december 2010 
 Spørgsmål Svar 

1. Hvilke bevæggrunde har det været for udarbejdelse af IFRS 
for SMV? 

Mindre virksomheder har i flere lande intet regelsæt til brug for 
regnskabsaflæggelsen eller tager udgangspunkt i fuld IFRS med modifikationer. 
IASB har derfor følt sig forpligtet til at udarbejde en standard hertil. Sydafrika har 
for eksempel intet regelsæt, og implementerede derfor IFRS for SMV allerede 
ved offentliggørelsen af udkastet, ligesom Brasilien har implementeret standarden 
lige efter dens vedtagelse. Begge lande har gjort anvendelse af IFRS for SMV 
obligatorisk. Det engelske regnskabsorgan, ASB, planlægger at gøre standarden 
tilgængeligt fra d. 1. januar 2012. England er således langt fremme i anvendelsen 
af IFRS for SMV i forhold til den øvrige del af EU og ser den gerne anvendt 
fremadrettet. 

2. Hvordan er udsigterne for implementering af IFRS for SMV 
i Danmark? 

Standarden vil formentlig tidligst blive implementeret i DK i 2014-2015, og det er 
mest sandsynligt, at anvendelsen vil være frivillig som et alternativ til ÅRL. 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen overvejede at stille krav om anvendelse for 
regnskabsklasse C, men det er ikke pt. aktuelt, da standardens implementering 
ikke er nært forestående. 
Oprindeligt så IFRS for SMV ud til at kunne blive et alternativt til fuld IFRS, fx i 
en moder/datter-konstruktion, hvor moderselskabets regnskab aflægges efter 
IFRS og datter derfor med fordel kunne anvende IFRS for SMV for derved at 
kunne indregne og måle efter de samme principper som moderselskabet uden at 
overgå til fuld IFRS. Da den endelige version af IFRS for SMV imidlertid 
indeholder så mange forskelle til fuld IFRS, er dette dog ikke længere muligt. 
I stedet kan målgruppen være selskaber med et internationalt perspektiv og 
koncerner, der ønsker at samle regnskabsaflæggelsen eksempelvis i et shared 
servicecenter. Med IFRS for SMV kan alle koncernens selskaber anvende de 
samme principper ved den daglige bogføring og regnskabsudarbejdelsen. 

3. Hvilke faktorer afhænger implementeringen af 
(lovgivningsmæssigt i EU og DK)? 

For det første vil implementeringen være afhængig af en ændring af EU’s 4. og 7. 
direktiv. EFRAG, EU kommissionens rådgivende organisation på 
regnskabsområdet, sammenholder i øjeblikket standarden til direktiverne og har 
pt. identificeret 6 væsentlige forskelle mellem direktiverne og IFRS for SMV.  
Dernæst vil Kommissionen skulle godkende anvendelse af standarden i EU, 
hvilket kan blive svært, da både Frankrig og Tyskland har været har stillet sig 
kritiske overfor implementering af IFRS for SMV. 
Sidst men ikke mindst skal ÅRL ændres således at IFRS for SMV bliver et lovligt 
alternativ til ÅRL. Dette kræver sandsynligvis også udarbejdelse af en ”IFRS for 
SMV-bekendtgørelse” i lighed med IFRS-bekendtgørelsen, således at yderligere 
danske krav til en regnskabsaflæggelse bliver implementeret i lovgivningen.  
 



    

 

4. Hvor er IFRS for SMV allerede ibrugtaget – er standarden 
obligatorisk eller frivillig? 

Se pkt. 1. Der er flere andre lande, som ikke har haft en regnskabsregulering for 
små og mellemstore virksomheder eller alternativt kun har haft fuld IFRS, der 
allerede har implementeret standarden. 

5. Foreligger der undersøgelser eller lignende som afdækker 
virksomhedernes holdninger til IFRS for SMV – i Danmark 
og internationalt? 

Ud over IASB’s Field Test, har EU foretaget en undersøgelse, hvor der er udsendt 
spørgeskemaer til en bred gruppe af respondenter: Regnskabsaflæggere, 
regnskabsbrugere, offentlige myndigheder, bogholdere og revisorer samt andre 
organisationer 

6. Vil en implementering blive som alternativ til ÅRL (frivillig 
anvendelse) eller som erstatning (obligatorisk anvendelse)? 

ÅRL vil efter min opfattelse bestå, og IFRS for SMV vil derfor kun blive et 
alternativ hertil i de første mange år, da ÅRL stadig opfylder bestemmelserne i 
EU’s 4. og 7. direktiv og er et udmærket regelsæt særligt for mindre danske 
virksomheder. 

7. Hvilken konsekvens har det for informationsværdien af 
virksomhedernes årsrapporter, såfremt der overgås til IFRS 
for SMV i stedet for ÅRL? 

IFRS for SMV indeholder færre valgmuligheder (også i forhold til fuld IFRS), 
men flere noteoplysningskrav end ÅRL. En overgang til IFRS for SMV kan 
medføre en mere simpel regnskabspraksis, idet virksomhederne kun kan anvende 
de mest simple metoder ved indregning og måling eksempelvis kostpris. Hvis 
virksomheden ønsker andet end de simple løsninger, kan IFRS for SMV ikke 
anvendes. IFRS for SMV stiller dog flere krav til noteoplysninger og vil derfor 
give en højere informationsværdi for regnskabsbrugerne, end ÅRL gør i dag. 
Derudover giver IFRS for SMV en højere grad af vejledning, end ÅRL gør, da 
man her ofte må ty til fuld IFRS. 

8. Hvilke virksomheder forventes med fordel at kunne anvende 
IFRS for SMV? 

Se pkt. 2. 

9. Er IFRS for SMV en egentlig lempelse i forhold til fuld 
IFRS – på hvilke områder? 

Ja, idet der er færre valgmuligheder og også færre noteoplysningskrav. På grund 
af de store forskelle mellem de to regelsæt, kan IFRS for SMV dog ikke ses som 
et alternativ til fuld IFRS. 

10. Hvilke fordele vil der være ved en overgang til IFRS for 
SMV? 

Større sammenlignelighed til udenlandske virksomheder som også anvender 
standarden , såfremt virksomhederne ønsker at benchmarke. Også fordel for 
eventuelle udenlandske långivere og investorer. For virksomheden opnås 
umiddelbart en bedre vejledning i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen. Et 
internationalt forståeligt regelsæt 

11. Hvilken betydning vil en overgang til IFRS for SMV have 
for værdiansættelsen af virksomhedens ejendomme? 

Umiddelbart ingen for selve værdiansættelsen, såfremt en virksomhed, der i dag 
indregner til dagsværdi, fortsat vil gøre det efter overgang til IFRS for SMV. 
IFRS for SMV kræver dog flere følsomhedsoplysninger.  

12. Hvilken betydning vil en overgang til IFRS for SMV have 
for virksomhedens finansieringsformer? 

Svært at svare på, idet der ikke er kendskab til de krav, der stilles fra udenlandske 
långivere, herunder krav til sikkerhed. Afhænger af hvordan IFRS for SMV bliver 
modtaget af långiverne. 

13. Hvilken betydning vil en overgang til IFRS for SMV have 
for værdiansættelsen af virksomhedens finansielle 
instrumenter? 

Der kan være forskel i klassifikationen af finansielle instrumenter, idet 
definitionen heraf er forskellig, og dermed også i indregningen og målingen. Det 
bør dog være muligt at finde en sammenhæng mellem IFRS for SMV og ÅRL. 
 



    

 

14. Ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt, hvilke 
konsekvenser vil en overgang til IFRS for SMV så have for 
virksomhederne? Vil det fx have indflydelse på udgifter til 
revision, skatteregnskab mv.? 

Tidsanvendelsen – en engangsinvestering i forbindelse med virksomhedernes 
overgang til et nyt regelsæt og forståelse af standarden. Når først forståelsen er 
opnået, vil tidsanvendelsen sandsynligvis være den samme som hidtil. 
Øgede udgifter – både for virksomheden i forbindelse med ændring af de interne 
forretningsgange, men også i relation til revisionen og øvrig regnskabsmæssig 
rådgivning fra ekstern part, især ved overgangen, hvor få revisorer og rådgivere 
vil have kompetencer inden for IFRS for SMV, da der er tale om et nyt regelsæt. 
Med tiden vil standarden blive mere udbredt, og en revision af årsregnskab aflagt 
efter IFRS for SMV vil højst sandsynlig koste det samme som efter ÅRL. Flere 
regler og flere oplysningskrav kan dog betyde øget tidsforbrug for revisor og som 
følger heraf en større regning. 

15. Hvad er FSRs holdning til IFRS for SMV (hvis den er 
klarlagt)? 

Både FSR og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har tilkendegivet positive 
holdninger til IFRS for SMV, men afventer EU’s endelige holdning hertil. 

16. Hvordan er fremtidsudsigterne for IFRS for SMV – i 
Danmark såvel som udlandet? 

Se pkt. 1 og 2. I EU afhænger det videre forløb af EFRAG’s arbejder i relation til 
forskelle mellem IFRS for SMV og 4. og 7. direktiv. Flere lande uden for EU, der 
endnu ikke har et regelsæt svarende til IFRS for SMV eller den danske 
årsregnskabslov vil inden for de næste par år sandsynligvis implementere 
standarden. 

17. Hvad er begrundelsen for, at IAS 36 ikke finder anvendelse, 
når investeringsejendomme måles til dagsværdi? Når nu der 
ved tabsgivende kontrakt skal anvendes IAS 37 og 
dagsværdi er = 0. 

Fordi ejendommen er målt til dagsværdi. Der kan derfor ikke være yderligere 
behov for nedskrivning, da nedskrivningsmålet i IAS 36 er 
genindvindingsværdien, som er det højeste af nettosalgsprisen og kapitalværdien. 
Der må være negativt afkast på ejendommen og dermed en negativ dagsværdi. 
IAS 37 anfører at aktiver skal nedskrives først - dvs. ejendommen derefter hvis 
dette ikke dækker det tab der er i huslejeaftalen kan der blive tale om en hensat 
forpligtelse. 

18. Vil indførslen af IFRS for SMV alternativt hjælpe 
udenlandske SMV’ere med lånefinansieringen, idet det 
danske lånesystem for markedet for fast ejendom er unikt? 
Eller vil dette ikke kunne ske pga. tinglysning af 
udenlandske ejendomme ikke er mulig? 

Se pkt. 12 

 



Bilag 13 

Sammenligning mellem årsregnskabsloven og IFRS for SMV ud fra kostprismodellen 

 

 

Nov. Dec. Jan. Feb. Nov. Dec. Jan. Feb.

RESULTAT
Nettoomsætning * 50 50 50 50 50 50 50 50
Afskrivninger 0 -23 -23 -23 0 -23 -23 -23
Kursregulering af gæld 0 -144 144 0 0 -144 -730 0
Finansielle poster 0 0 0 0 0 144 730 0
RESULTAT I ALT 50 -117 171 27 50 27 27 27

AKTIVER
Investeringsejendomme 8.126 8.103 8.080 8.057 8.126 8.103 8.080 8.057
Sikringsinstrument 0 144 0 0 0 144 0 0
Likvide midler 1.050 1.100 2.024 2.074 1.050 1.100 2.024 2.074
AKTIVER I ALT 9.176 9.347 10.104 10.131 9.176 9.347 10.104 10.131

PASSIVER
Selskabskapital * 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Reserve 0 144 0 0 0 0 0 0
Akkumuleret resultat 50 -67 104 131 50 77 104 131
Egenkapital i alt 1.050 1.077 1.104 1.131 1.050 1.077 1.104 1.131

Fremmedkapital 0 0 9.000 9.000 0 0 9.000 9.000
Skyldig købesum 8.126 8.270 0 0 8.126 8.270 0 0
Fremmedkapital i alt 8.126 8.270 9.000 9.000 8.126 8.270 9.000 9.000

PASSIVER I ALT 9.176 9.347 10.104 10.131 9.176 9.347 10.104 10.131

NØGLETAL
Soliditetsgrad 11,44 11,52 10,93 11,16 11,44 11,52 10,93 11,16
Egenkapitalens forrentning 4,76 -6,22 15,49 17,51 4,76 7,15 2,45 4,77
Egenkapitalens gearing 773,90 767,87 815,22 795,76 773,90 767,87 815,22 795,76
Overskudsgrad 100,00 -67,00 342,00 198,00 100,00 77,00 54,00 54,00
Aktivernes omsætningshastighed 0,0054 0,0107 0,0049 0,0099 0,0054 0,0107 0,0049 0,0099

* Fiktive tal for bedre at kunne illustrere effekten

Årsregnskabsloven IFRS for SMV


