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Forkortelser 

ÅRL    Årsregnskabsloven 

IFRS   International Financial Reporting Standards 

IAS     International Accounting Standards 

IASB  International Accounting Standards Board 

EBITDA         Earnings before interest, taxation, depreciation and amortization (bruttoresultat) 
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1 Indledning 

Globaliseringen i dagens verden har en større betydning end nogensinde før og især på det 

erhvervsøkonomiske marked. Derfor har interessenterne et større og stigende behov for 

gennemsigtighed og sammenlignelighed mellem virksomheder på et marked, på tværs af flere 

markeder og på tværs af landegrænser. Interessenterne kræver derfor i dag, at virksomhedernes 

årsrapporter er retvisende, mere transparente og virkelighedsnære. 

 

For at imødegå interessenternes ønsker, er der implementeret en række nationale og 

internationale standarder. De nationale standarder i Danmark udgøres af Årsregnskabsloven 

(ÅRL). Generalklausulen i ÅRL er, at regnskabet skal give et retvisende billede, til brug for 

regnskabsbrugere, herunder interessenterne, samfundet og de finansielle institutter.  

ÅRL har gennem årene udviklet sig til at have samme fortolkning som IFRS, med visse forskelle. 

De internationale standarder udgøres af International Accounting Standards Board (IASB) i form 

af International Accounting Standards (IAS) og International Financial Reporting Standards (IFRS). 

 

I EU er IFRS kun obligatorisk for børsnoterede virksomheder. De fleste virksomheder, hvis 

forventning eller ønske er at blive børsnoterede, implementerer IFRS nogle år i forvejen for at 

forberede sig til børsnoteringen. Dette skyldes, at implementering af IFRS er omfattende og 

dermed også tidskrævende, for selvom der er en del ligheder mellem ÅRL og IFRS, så er der også 

en del væsentlige forskelle. De centrale og væsentligste forskelle samt konsekvenser ved 

førstegangsaflæggelse af regnskab efter IFRS vil behandles i denne opgave.   

 

Der vil i denne opgave blive gennemgået nogle praksiseksempler til understøtte teorien, hvor det 

vurderes relevant. Fokusset vil ikke være selskabet, men ændringerne/konsekvenserne der sker 

ved aflæggelse efter en ny regnskabsstandard og hvilken betydning dette har generelt for et 

regnskab. 
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2 Problembaggrund 

Alle danske selskaber er underlagt ÅRL og skal som minimum udarbejde et årsregnskab. 

Selskaberne er opdelt i regnskabsklasse A, B, C og D. Opdeling i regnskabsklasser sker på baggrund 

af størrelsen af selskabet og er med til at opgøre hvilket omfang regnskabet skal have. 

Regnskabet skal vise alle de økonomiske aktiviteter, som virksomheden har haft i løbet af året og 

dets grundlæggende princip er, at det skal give et retvisende billede af virksomheden situation på 

et givet tidspunkt. Det er også et krav at et selskabs årsregnskab godt må afvige fra en eller flere 

bestemmelser i ÅRL, hvis der opnås et mere retvisende billede af virksomhedens situation1.  

 

De børsnoterede selskaber i Danmark er omfattet af regnskabsklasse D2. Direktiv af 20023 fra IASB 

informerer at alle børsnoterede selskaber i EU skal aflægge deres regnskab efter IFRS. Dette 

gælder ikke statslige aktieselskaber i regnskabsklasse D, som kan vælge det frivilligt. 

 

Formålet ved at aflægge regnskab efter IFRS er at harmonisere regnskabsoplysninger, der 

fremlægges af selskaberne, på et internationalt plan. Brugen af de samme regnskabsstandarder 

på en international plan er med til at sikre en større gennemsigtighed i selskabernes økonomiske 

forhold på tværs af landegrænser. Aflæggelse af regnskab efter IFRS sker enten ved lov eller 

frivilligt. 

 

Ledelsen i børsnoterede virksomheder kan ikke afvige lovgivning omkring aflæggelse af regnskab 

efter IFRS. Ved førstegangsaflæggelse efter IFRS er der lempelser, som skal tilpasses til det 

kommende år for at imødekomme EU’s krav.  

 

Danske selskaber er fortsat underlagt ÅRL selvom de aflægger efter IFRS, det vil sige, at de 

områder hvor IFRS ikke har nogen specifikke krav til regnskabet, der følges den danske ÅRL.  

 
1 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209390#id4f18aa1c-80ee-4f7e-a877-8435fd7a8233 
2 https://erhvervsstyrelsen.dk/krav-boersnoterede-virksomheder-og-statslige-aktieselskaber 
3 https://ec.europa.eu/info/law/international-accounting-standards-regulation-ec-no-1606-2002/law-details_en 
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F.eks. har IFRS ikke noget specifik krav til ledelsesberetning, her skal danske selskaber dog stadig 

medtage ledelsesberetningen, da det er et krav jf. ÅRL. 

 

Selskaber kan vælge frivilligt at aflægge regnskab efter IFRS. Oftest er det selskaber, som har 

overvejet og har til hensigt at blive børsnoterede, som vælger dette, eller hvis deres moderselskab 

aflægger efter IFRS og/eller kræver det samme af deres datterselskab. En frivillig implementering 

af standarderne før, det er lovpligtigt hjælper selskabet med at forberede og imødekomme 

mulige udfordringer ved overgangen fra ÅRL til IFRS i god tid. Det er ledelsens ansvar at sørge for 

at udarbejde et prospekt i forbindelse med implementering af de nye standarder for at undgå 

unødvendige forstyrrelser i selskabets organisation. 

 

Ved overgang fra ÅRL til IFRS er der nogle ændringer i indregning- og målingsmetoderne, som 

beskrives i selskabets regnskabspraksis. Nogle af disse ændringer kan påvirke selskabets tal for 

året og eventuelle sammenligningstal. For at forstå konsekvenserne af disse ændringer, vil der 

kort blive beskrevet hvad ÅRL samt IFRS er, hvorefter der vil fokuseres på de udfordringer der kan 

opstå ved at ændre regnskabsregulering.  

  

Udfordringen i at aflægge efter internationale standarder er, at ledelsen skal foretage en 

gennemarbejdet analyse og vurdering af hvordan implementeringen skal foregå og hvornår dette 

skal foretages, også kaldet et prospekt. Processen er omfattende og tager tid at gennemføre, 

eftersom indregning og måling i regnskabet vil blive ændret på koncern niveau. Selskabet bør 

derfor have relevante og tilstrækkelige ressourcer til gennemførelse af overgangen, da dette kan 

være udfordrende samt omkostningsrigt. 

 

For at få en virkelighedsnær forståelse af mulige udfordringer ved førstegangsaflæggelse af IFRS, 

vil der i opgaven blive benyttet praktiske eksempler fra reelle virksomheder til at underbygge 

teorien ved implementering af IFRS. 
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2.1 Problemstilling 

Ledelsen i de forskellige selskaber i Danmark oplever problemer med forståelse af omfanget og 

håndtering af IFRS. Det er et område, som de ikke har siddet med før og er usikre på hvordan det 

skal gribes an. Hverdagen for økonomiafdelingen og de øvrige funktioner/afdelinger i selskabet, 

som har direkte indflydelse i selskabets regnskab, har en forståelse af den danske 

regnskabsregulering, men ikke den internationale regnskabsregulering.  

 

IFRS indeholder mange områder, som kan være relevante for datterselskaber eller 

moderselskaber, der aflægger efter IFRS, for deres udenlandske interessenter. Ledelsen skal 

derfor før det vurderes, hvorvidt de ønsker at aflægge regnskab IFRS, overveje de konsekvenser 

det kan have for selskabet og dets finansielle performance. Ved implementering af IFRS vil der 

foretages en ændring i selskabets regnskabspraksis, resultateffekt og noteoplysninger. De interne 

forhold i selskabet er også essentielle for ledelsen, da der vil ske en ændring af strukturen i de 

forskellige afdelingers arbejdsopgaver med henblik på udarbejdelsen af selskabets regnskab. 

 

Interessenterne er interesseret i regnskabets resultat, for at kunne vurdere muligt potentiale i 

selskabet eller fremtidig usikkerhed i selskabet, som de skal tage højde for. Interessenterne er 

ikke kun interesseret i selve selskabets økonomiske stilling, men også hvordan processen med 

implementeringen foretages, da det er tegn på en effektiv og fornuftig virksomhedsstyring. For 

ledelsen er det både vigtigt at levere de informative oplysninger til brug for interessenterne, samt, 

at sikre driften i selskabet er fornuftig og genere ønskede/budgetterede resultater.  

 

Det er i praksis fra større revisionshuse erfaret at omfanget og tidsplanen med implementeringen 

af IFRS oftest undervurderes. For, at processen med implementeringen skal være en succes, er 

det vigtigt at selskabets forskellige funktioner har et godt sammenspil med hinanden under 

udførelsen. Her er der tale om økonomiafdeling, HR, jura afdeling mm4. 

 
4 IFRS introduktion til de internationale regnskabsstandarder, Deloitte 2018, s 14 
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2.2 Problemejer 

Opgaven tager udgangspunkt i førstegangsaflæggelse efter IFRS, hvorfor det vurderes, at ledelsen 

i det pågældende selskab er problemejeren, da det er ledelsen, der aflægger regnskabet. Ledelsen 

er dem, som beslutter og foretager tiltagene på det strategiske niveau og står til ansvar for 

resultatet af deres beslutninger, dette indebær både de gode og de dårlige resultater. De står til 

ansvar overfor interessenterne eller moderselskabet og aflægger det endelig IFRS-regnskab. 

Ledelsen skal løbende være underrettet fra de underliggende afdelinger. Dette indebærer f.eks. 

managers på det taktiske niveau, som bliver underrettet af medarbejdere på det operationelle 

niveau om selskabets situation. 

 

Herudover kan det også tænkes at interessenterne er problemejeren, i det det kan være svært 

for f.eks. investorer at gennemskue og sammenligne regnskaber på tværs af forskellige 

virksomheder og landegrænser, hvis de ikke aflægger deres regnskab efter samme standard. 

3 Problemformulering 

“Hvilken konsekvenser har en førstegangsaflæggelse efter IFRS for regnskabsaflæggere og 

interessenterne i et selskab, som tidligere har aflagt regnskab efter årsregnskabsloven?” 

 

● U1: Hvad er de centrale og væsentligste forskelle mellem årsregnskabsloven og IFRS? 

● U2: Hvad får selskaber til at vælge at aflægge regnskab efter IFRS? (redegørende) 

● U3: Hvilke regnskabsmæssige konsekvenser kan det medføre at aflægge regnskab efter 

IFRS i relation til virksomhedernes finansielle nøgletal? (analyserende) 

● U4: Hvilke ikke-regnskabsmæssige konsekvenser kan det medføre at aflægge regnskab 

efter IFRS? (analyserende)  

● U5: Hvilken nytteværdi har det for regnskabsaflæggere og interessenter, at et selskab 

aflægger regnskab efter IFRS (vurderende)  
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4 Afgrænsning 

Implementering af IFRS er særdeles omfattende. Derfor er denne opgave afgrænset for at kunne 

besvare problemformuleringen bedst muligt.  

 

Opgaven afgrænses til kun at omhandle væsentlige konsekvenser ved førstegangsaflæggelse af 

regnskab efter IFRS i Danmark i forhold til den danske årsregnskabslov. Dermed tages der ikke 

stilling til hvilke konsekvenser en førstegangsaflæggelse efter IFRS har i f.eks. nogle af de andre 

EU-lande. Opgaven vil sammenligne IFRS og ÅRL, hvor den primære fokus vil være IFRS, da ÅRL 

kun inddrages og diskuteres til at understøtte forskelle til IFRS. Ydermere vil der under analysen 

fokuseres på enkelte af de redegjorte væsentlige forskelle, alt efter hvilke af forskellene der kan 

relatere sig til de analyserede selskaber i afsnit 10.3. 

 

Opgaven vil primært tage udgangspunkt i IFRS 1 og andre gældende IFRS-standarder, som 

benyttes til at understøtte kravene for IFRS 1. Herunder vil fokus være de regnskabsområder, som 

er væsentlige anderledes end reglerne i ÅRL. 

 

Herudover omtales og diskuteres øvrige IFRS og IAS standarder i det omfang det findes 

nødvendigt for opgavens indhold. Enkelte IFRS-standarder udelades helt, for at kunne fokusere 

på konsekvenserne ved aflæggelse efter nye regnskabsstandarder. 

  

Fokus vil være på de regnskabsmæssige konsekvenser frem for eventuelle skattemæssige 

konsekvenser ved førstegangsaflæggelse efter IFRS. Dette er valgt for at afgrænse opgavens 

indhold og omfang, da opgaven ellers vil være for omfattende. Ved regnskabsmæssige 

konsekvenser skal der forstås de krav der stilles ved at aflægge efter de internationale standarder 

som regnskabet skal indeholde, ved overgang fra ÅRL. Dette indebærer primært note opstilling, 

indregning og opstilling. 
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Opgavens andet fokus er desuden de ikke-regnskabsmæssige konsekvenser ved transitionen 

mellem ÅRL og IFRS. Denne del er afgrænset til kun at indebære de overvejelser ledelsen har gjort 

sig i forbindelse med overgangen til IFRS, i form af et prospekt, som indeholder virksomhedens 

strategiske og arbejdsmæssige overvejelser. 

  

For at gøre opgaven mere praktisk-orienteret tages der udgangspunkt i 7 selskaber, som for nyligt 

har implementeret IFRS. Opgaven tager derfor ikke udgangspunkt i selve selskaberne, men i de 

hoved- og nøgletal, hvor der har været en betydelig ændring i tallene ved overgangen. De 

udvalgte selskaber skal være med til at understøtte vores teoretiske gennemgang af vores 

problemformulering. Ændringerne i hoved- og nøgletal vil blive analyseret for at besvare 

problemformuleringens hoved- og undersøgelsesspørgsmål. Ydermere lægges fokus ikke på de 

specifikke IFRS-indhold, men resultateffekten. 

 

For at kunne vurdere regnskabsbrugerens nytteværdi ved aflæggelse af regnskab efter IFRS, er 

regnskabsbrugerne afgrænset til primært at være investorer.  

 

Problemformulering skal fokuseres på overgangen til IFRS, men der begrænses yderligere til ikke 

børsnoterede selskaber.  
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6 Teoriafsnit 

Afsnittet har til hensigt at belyse de teorier, der benyttes i analysen med henblik på at besvare 

problemformuleringen. Der er for hvert undersøgelsesspørgsmål en argumentation for valg af 

teori i relation til at sikre den teoretiske validitet. 

  

U1: Hvad er de centrale og væsentligste forskelle mellem årsregnskabsloven og IFRS? 

 

Begrebet ‘væsentligste forskelle’ i undersøgelsesspørgsmålet defineres, som de essentielle 

elementer i ÅRL, som afviger med reglerne i IFRS.  Det er her hvor de mest markante forskelle ved 

aflæggelse efter de internationale standarder ses, i form af indregning, måling og klassifikation. 

Det pointeres, at der kan være andre forskelle mellem ÅRL og IFRS, men af mindre 

regnskabsmæssig betydning. Undersøgelsesspørgsmålet afgrænses til væsentlige forskelle 

mellem den nationale aflæggelse og den internationale.  

 

Operationalisering af ‘Væsentlige forskelle’ sker ved at indhente information der understøtter 

væsentlige forskelle mellem ÅRL og IFRS. Den indhentede information vil være i form af 

publikationer og artikler fra troværdige kilder. Ydermere vil der tages udgangspunkt i IASB’s 

definition på de krav, der er i forbindelse med de udvalgte IFRS-standarder, som vil 

sammenholdes med ÅRL’s definition for at få underbygge forståelsen. 

  

U2: Hvad får ikke- børsnoterede selskaber til at vælge at aflægge regnskab efter IFRS og hvilke 

regler skal de følge når de konvertere fra ÅRL til IFRS?  

 

Begrebet ‘aflægge regnskab’ i undersøgelsesspørgsmål to defineres som processen i hvordan et 

regnskab aflægges. Her menes der de overvejelser der er før, under og efter aflæggelse af et 

regnskab. I relation til ordet “aflæggelse” vil begrebet regnskab defineres som opgørelsen af et 

selskabs indtægter og udgifter i en regnskabsperiode, med fokus på indregning og måling. 
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Begrebet vil i opgaven afgrænses til primært at fokusere på de internationale standarder. 

Ydermere vil der i opgaven blive benyttet regnskaber, for udvalgte virksomheder for at få en 

virkelighedsnær og praktisk orienteret forståelse af aflæggelse efter en ny regnskabsstandard. 

 

Ved operationalisering af ‘aflægge regnskab’ gøres begrebet målbart ved at se på de krav der er 

ved aflæggelse efter ÅRL og IFRS. Operationalisering af at aflægge regnskab sker ved hvordan 

indtægter og udgifter indregnes, måles og klassificeres. Det antages at underskrevne regnskaber 

med en revisionspåtegning overholder kravene i lovgivningen. Derfor kan disse benyttes til at 

“måle” hvorvidt et selskab har aflagt regnskab i overensstemmelse med de gældende rammer 

indenfor den de valgte regnskabsstandarder. 

 

U3: Hvilke regnskabsmæssige konsekvenser kan det medføre at aflægge regnskab efter IFRS i 

relation til virksomhedernes finansielle nøgletal?  

 

I undersøgelsesspørgsmål tre defineres begrebet ’regnskabsmæssige konsekvenser´som 

konsekvenser, der har betydning for regnskabets nøgletal, herunder indregning, præsentation 

samt ændring i regnskabspraksis. Konsekvenserne kan omfatte en ændring i sammenligningstal, 

note-opstilling samt andre krav i henhold til IFRS, som ikke er omfattet af ÅRL. 

 

Ved operationalisering af 'regnskabsmæssige konsekvenser’ gøres begrebet målbart ved 

brug af reviderede regnskabstal fra 7 virksomheder. I analysen af dette undersøgelsesspørgsmål 

fokuseres der på ændringer i det pågældende selskabs nøgletal, før og efter selskabet aflægger 

regnskab efter IFRS. Dette vil være med til at give en forståelse af, hvordan enkelte IFRS’er 

påvirker et selskabs resultat og hvad dette har af betydning for selskabet.   
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U4: Hvilke ikke-regnskabsmæssige konsekvenser kan det medføre for et selskab at aflægge 

regnskab efter IFRS? 

 

I undersøgelsesspørgsmål fire defineres begrebet ’ikke-regnskabsmæssige konsekvenser´ som 

konsekvenser, der ikke er af en regnskabsmæssig karakter, dvs. ikke direkte ses eller fremgår i 

selskabets årsregnskab. Begrebet omfatter de konsekvenser der er internt i selskaber ved 

aflæggelse af IFRS-regnskab det første år. Herunder projektstyring, risici, omkostninger mm.  

 

Ved operationalisering af 'ikke-regnskabsmæssige konsekvenser’ gøres begrebet målbart ved 

at indsamle information i form af artikler og interview. Interviewet vil være med en 

statsautoriseret revisor, som er specialiseret inden for IFRS og har hjulpet kunder med 

førstegangsimplementering af IFRS. Interviewet er med til at understøtte 

undersøgelsesspørgsmålet, da der opnås en forståelse for de udfordringer som selskaber typisk 

støder på ved implementering til IFRS.  

 

U5: Hvilken nytteværdi har det for regnskabsaflæggere og interessenter, at et selskab aflægger 

regnskab efter IFRS (vurderende) 

 

Begrebet ‘nytteværdien’ defineres som den anvendelighed eller praktisk værdi som investorerne 

får fra et regnskab aflagt efter IFRS i stedet for ÅRL.  

 

Ved operationalisering af ‘nytteværdien’ gøres begrebet målbart ved at sammenligne hvor meget 

mer- eller mindre informativ regnskabet er i henhold til IFRS i stedet for ÅRL. Nytteværdien for et 

regnskab kan øges enten gennem indregning og måling eller gennem oplysningsforpligtelserne. 
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7 Metode 

7.1 Opgavens opbygning 

 

7.2 Undersøgelsesdesign og videnskabsteoretisk position 

Vores undersøgelsesdesign skal forklare nærmere den datamæssige validitet ved at synliggøre 

datakilder og metodetriangulering. 

 

Det vurderes, at der til løsningen af problemformuleringen, som er en blanding af det teoretiske 

og praksis, skal underbygges med eksempler fra selskaber, som har omlagt regnskab til IFRS. Dette 

vurderes mest passende til undersøgelserne i opgaven, da formålet er at få en virkelighedsnær 

forståelse for konsekvenserne ved implementering af IFRS. 

 

Perspektivering

Konklusion

Teoriafsnit

Metode

Kvalitetsvurdering

Analyse

Afgrænsning

Problemformulering

Problembaggrund

Indledning
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For at sikre validiteten i opgaven bedst mulig foretages der en metodetriangulering, mellem de 

kvantitativ og kvalitativ data. Dette er med til at give en dybdegående forståelse af 

konsekvenserne, såsom regnskabsaflæggelse i selskabet. Vores indgangsvinkel vil være deduktiv5, 

da vi indsamler data med henblik på at bruge de udvalgte teorier jf. teoriafsnittet til en generel 

vurdering på problemformulering. 

  

 
5 Andersen Ib, Den skinbarlige virkelighed - vidensproduktion i samfundsvidenskaberne 5. Udgave s.31 
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7.4 Datagenerering 

Anden del af metoden har til hensigt at forklare nærmere de overvejelser, der er gjort i 

forbindelse med datagenereringen og dermed de overvejelser der er gjort for at komme frem til 

en høj reliabilitet i opgaven. 

 

Data til USS 1: Til besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 1 (USS 1) indsamles der sekundær 

kvalitative data i form af regnskabsstandarder for henholdsvis ÅRL og IFRS, publikationer og evt. 

artikler. Databehandling og dataanalyse af disse standarder og publikationer er foregået 

andetsteds, men antages for at være repræsentative, da disse er offentliggjort af et anerkendt 

organ og revisionshuse, som antages at være fagligt specialiserede indenfor dette område.  

Desuden har vi metodetrianguleret6 med primær kvalitative data og sekundær kvantitativt data 

ved indsamling af data fra undersøgelsesspørgsmål 2, 3 og 4. Disse data skal være med til at 

supplere hinanden i opgaven, for at styrke opgavens pålidelighed. 

 

Data til USS 2: Til besvarelse af USS 2 benyttes der sekundær kvalitative data, i form af 

publikationer og lovgivning, til at understøtte undersøgelsesspørgsmålet. Publikationer og 

lovgivning vil være den data der gøres mest brug af til besvarelse af spørgsmålet. Lovgivning 

vurderes værende hjemmel for, hvornår et selskab skal aflægge efter regnskab IFRS. 

Ydermere vil der af data inddrages primær kvalitative data, i form af et interview til besvarelse af 

undersøgelsesspørgsmålet. Interviewets form er gennemgået under USS 4, hvor interviewets 

primære ligger.  

 

  

 
6 Andersen Ib, Den skinbarlige virkelighed - vidensproduktion i samfundsvidenskaberne 5. Udgave s 149 
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Data til USS 3: På baggrund af USS 1 og 2 opnås der til en vis grad en forståelse af IFRS, som er 

med til at understøtte USS 3. Til besvarelse af USS 3 gøres der brug af sekundær kvantitative data 

i form af underskrevne årsrapporter fra 2016-2018 for 7 selskaber, da disse selskaber har 

implementeret IFRS. De underskrevne regnskaber vurderes som en pålidelig kilde, da de er 

underskrevet af statsautoriserede revisorer som er statens tillidsrepræsentant.  

 

Data til USS 4: Til besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 4 benyttes der primært kvalitative data, 

i form af stimuli data, som indebærer et personligt delvist struktureret interview med en 

statsautoriseret revisor, der er specialiseret sig i IFRS fra PwC’s faglig afdeling. 

Et personligt delvist struktureret interview indebærer, at der forinden for interviewet er 

udarbejdet en række vejledende åbne spørgsmål eller en form for stikords interviewguide, som 

hjælper med at belyse de forhold/informationer, som skal benyttes til brug for opgavens 

problemformulering.7 Derfor er der forinden interviewet opstillet en række åbne spørgsmål 

hvorefter, der i takt med at interviewet skrider frem, stilles en række ad hoc spørgsmål alt efter 

den vej dialogen fører hen. Der vil i forbindelse med interviewet tages korte notater og hele 

interviewet optages via lydprogram fil. I denne form for interview er det interviewpersonens 

besvarelser, som vil være afgørende for interviewets retning og forløb. 

 

Ved behandling af de foretagne interviews, lægges der særligt fokus på, at respondentens 

besvarelser kan være præget af en subjektiv holdning og er med til muligvis give et farvet billede. 

Det er derfor vigtigt at der løbende tages kritisk stilling til besvarelserne samt gennemgang af 

analysen. Der vil også benyttes sekundær kvalitative data i form af artikler og publikationer, til at 

understøtte undersøgelsesspørgsmålet. 

 

Formålet med at foretage et interview med en faglig ekspert er, at det forventes, at interviewet 

kan bidrage til besvarelse af hovedopgavens problemformulering ved at besvare USS2 og USS4 

og hermed belyse årsagerne til at implementere IFRS. 

 
7 Andersen Ib, Den skinbarlige virkelighed - vidensproduktion i samfundsvidenskaberne 5. Udgave s. 155 
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Data til USS 5: Til besvarelse af USS 5 foretages der en kritisk vurdering af resultaterne fra 

undersøgelsesspørgsmål 1, 2, 3 og 4. Hvis relevant vil artikler også blive inddraget for at 

understøtte besvarelsen.  
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9 Kvalitetsvurdering 

Kvalitetsvurdering af opgaven og dens data opdeles i validitet og reliabilitet, og er med til at belyse 

metodeafsnittets gyldighed samt pålidelighed. 

9.1 Validitet 

Undersøgelsesspørgsmålene til besvarelse af problemformulering fokuserer på de 

regnskabsmæssige og ikke regnskabsmæssige konsekvenser, som selskaber kan opleve ved første 

gang aflæggelse efter de internationale standarder. Ydermere vil der fokuseres på den nytteværdi 

der skabes for regnskabsaflæggeren samt interessenterne. 

 

Til løsning af opgaven er det tiltænkt, at det vigtigste og mest relevante parameter er 

konsekvenserne ved implementering, hos regnskabsaflæggeren. Der er gjort grundige 

overvejelser omkring sammenhængen mellem problemformuleringen og de tilhørende 

undersøgelsesspørgsmål for at få den bedst mulige besvarelse af opgaven. Hertil er der valgt 

interview samt teoretisk og praktisk viden ift. førstegangsimplementering, som er med til at 

belyse problemstillingen.  

 

Undersøgelsesdesign til løsningen af problemformuleringen er et multiple casestudie8. Formålet 

med et multiple casestudie er at generalisere viden, på baggrund af flere cases som i dette tilfælde 

er de 7 udvalgte virksomheder. Der er metode trianguleret mellem kvantitativt og kvalitativt data. 

Disse trin er foretaget for at sikre og opretholde en høj validitet i opgaven. 

 

 

 

 

 
8 Andersen Ib, Den skinbarlige virkelighed - vidensproduktion i samfundsvidenskaberne 5. Udgave s. 111 
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9.2 Reliabilitet 

For at sikre reliabiliteten i opgaven er der benyttet kilder såsom artikler, bøger og interviews, som 

er med til at underbygge og forstærke vores argumentation i undersøgelsesspørgsmålene. Der vil 

løbende i opgaven opretholdes et kildekritisk syn på de anvendte artikler og bøger, hvor fokus 

ligger på om kilderne er pålidelige. Kildernes pålidelighed bliver verificeret ved at sikring af 

datering, år, indhold, udbyder/forlag samt sprogets udformning.  

 

Der er overvejet hvordan vi opretholder god opgave skik inden for lovens ramme jf. 

ophavsretsloven §3 stk. 1 og 2, som vi bestræber os for at opfylde. Det pointeres at data i opgaven 

er ligeledes behandlet med god arbejdsetik. 

 

Da der benyttes årsrapporter, som er med til at underbygge vores teori vedrørende 

implementering af IFRS, vurderes disse for værende pålidelige kilder til brug for vores 

undersøgelse. Kilderne er pålidelige idet, der afgives en underskrevet revisorerklæring på udført 

revision, hvorfor pålideligheden vurderes at være høj. Ydermere er det for de danske 

virksomheder, i en vis regnskabsklasse, lovpligtigt at indberette deres årlige regnskab til 

erhvervsstyrelsen og man er derfor sikret en kilde hvor samtlige årsregnskaber er tilgængelige.  

 

Interviewet i opgaven er velovervejet og vurderes at være understøttende for besvarelsen af 

undersøgelsesspørgsmålene. Det pointeres dog, at det ved et interview kan risikeres, at 

respondenten har en subjektiv holdning til sit fagområde. Reliabiliteten af besvarelse vil blive 

sammenholdt med teorien og der tages en vurdering af det samlede resultat. 
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10 Analyse 

10.1 Undersøgelsesspørgsmål 1 

● USS1: Hvad er de centrale og væsentligste forskelle mellem årsregnskabsloven og IFRS?  

 

10.1.1.1 ÅRL 

ÅRL er gældende for alle danske virksomheder og foreninger, der som minimum skal aflægge et 

regnskab. ÅRL er den danske lov for hvordan et selskab, inden for en regnskabsklasse, skal 

aflægge deres regnskab og som minimum fremvise dets økonomiske aktiviteter på et givet 

tidspunkt. Generalklausulen for ÅRL er at regnskabet skal give et retvisende billede. Dog kan man 

fraviges enkelte krav, hvis dette vil give et mere retvisende billede. Loven blev indført i 1983 og 

har til formål at give regnskabsbrugeren et retvisende og ensartet billede af samtlige danske 

selskaber9.  

 

Inden for regnskabsaflæggelse findes der to videnskabsteorier, også kaldet paradigmer, det 

præsentationsorienteret og det formueorienteret paradigme. Disse to paradigmer er med til at 

danne fundamentet for regnskabspraksis både i Danmark og internationalt. Begge teorier 

forsøger på hver sin måde at beskrive de finansielle implikationer af virksomhedens 

handlingskæder i et givet regnskabsår10. 

 

ÅRL har tidligere fulgt det præstationsorienterede paradigme, hvis formål er at måle selskabets 

indtjeningsevne og har derfor fokus på resultatopgørelsen. Det er gennem årene vurderet at det 

formueorienteret paradigme giver et mere retvisende billede af regnskabet, hvilket afspejles i 

 
9 https://dinero.dk/ordbog/aarsregnskabsloven/  
10 Ekstern regnskab, Bo Foged, udgivet 2017 side 33 
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ÅRL. Det formueorienteret paradigme er, i modsætningen til det præstationsorienterede 

paradigme, værdibaseret og fokuserer på balancen frem for resultatopgørelsen11.  

 

ÅRL indeholder fortsat elementer fra det præstationsorienterede paradigme i form af reglerne 

vedrørende indtægtskriterier og matching princip. Desuden er ÅRL gennem årene tilpasset de 

internationale standarder, som også hælder mest mod det formueorienterede paradigme. 

 

10.1.1.2 IFRS 

Ideen om et sæt samlede internationale standarder begyndte at udforme sig omkring 1970’erne, 

hvor IASC (International Accounting Standards Committee) udarbejdede regnskabsstandarder 

kaldet IAS’er. Filosofien bag standarderne var at indføre et ensartet sæt regler for 

gennemsigtighed og sammenlignelighed af virksomheders regnskab på tværs af landegrænser. 

IASC kendes i dag bedre som IASB (International Accounting Standards Board).12 

Der har været betydelige fremskridt hen imod udvikling af et enkelt sæt globale 

regnskabsstandarder af høj kvalitet, siden IASC blev erstattet af IASB13 

 

I 2002 valgte EU-parlamentet og rådet, at der skulle indføres nogle internationale 

regnskabsstandarder. Formålet med at indføre internationale standarder var at forbedre 

gennemsigtigheden og sammenlignelighed af virksomhedernes regnskab på tværs af EU. 

Herunder er der tale om effektiv ressourceallokering, investorbeskyttelse samt 

konkurrencehensyn. Ved effektiv ressourceallokering forstås kapitalens frie bevægelighed 

mellem landegrænserne, ved investorbeskyttelse er der tale om at sikre højere grad af 

sammenlignelighed og sidst konkurrencehensyn, som er med til at et medlemsland ikke får en 

speciel fordel i forhold til en anden.  

 
11 Finansiel rapportering, Jens Oluf Elling, udgivet 2012 side 142 
12 https://www.ifrs.org/about-us/who-we-are/#history 
13 https://www.investopedia.com/terms/i/ias.asp 
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Disse regler trådte i kraft d. 14. september 2002 og d. 1. januar 2005 blev det lovpligtig for alle 

børsnoterede selskaber (dvs. virksomheder der er på et reguleret marked) inden for EU at aflægge 

koncernregnskab efter IFRS14 herunder banker og forsikringsselskaber. 

I 2009 blev det ændret til, at børsnoterede selskaber, der ikke indgår i en koncern, også skal 

aflægge regnskab efter IFRS. Ydermere pointeres det at danske selskaber frivilligt kan aflægge 

regnskab efter IFRS jf.  ÅRL §13715.  

 

10.1.1.3 Væsentlige forskelle 

Forskelle mellem ÅRL og IFRS har været faldende fra da EU i 2005 bestemte, at det nu er et lovkrav 

for visse former for selskaber at implementere IFRS. Der er imidlertid fortsat nogle væsentlige 

forskelle mellem de internationale og den danske regnskabsregulering, som der vil blive redegjort 

forneden. Generelt har IFRS helt overordnet langt mere omfattende oplysningskrav, både til noter 

og anvendt regnskabspraksis end ÅRL. 

 

Formålet med redegørelsen er at opnå en forståelse for hvor forskellene mellem den 

internationale regnskabsregulering og den danske regnskabsregulering ligger. Herunder hvordan 

disse indregnes, måles og klassificeres i regnskabet. Der henvises til afsnit 10.2 - USS 2, hvor 

overgangsbestemmelserne i IFRS 1 vil blive nævnt. Det pointeres at der kan være andre områder 

hvor der kan være væsentlige forskelle, men nedenstående er det afgrænset til at imødekomme 

opgavens problemformulering. 

  

 
14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32002R1606 
15 https://danskelove.dk/%C3%A5rsregnskabsloven/137  
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10.1.1.5 Ledelsesberetning 

En ledelsesberetning er ledelsens vurdering af årets økonomiske aktivitet samt den fremtidige 

udvikling i selskabet. Jævnfør ÅRL er det ved lov et krav at udarbejde en ledelsesberetning og der 

er visse formelle krav, som skal overholdes ved udarbejdelsen. Kravene afhænger alt efter hvilken 

regnskabsklasse, der er tale om. Jo større regnskabsklasse selskabet er i jo flere krav er der til 

ledelsesberetningen. Overordnet set skal en ledelsesberetning indeholde en beskrivelse af 

hovedaktiviteter, vigtige begivenheder i regnskabsåret og kommentar om hvorvidt selskabets 

resultat lever op til ledelsens forventninger for det pågældende regnskabsår16. 

 

Det er jf. IFRS ingen krav til ledelsesberetningen, dog har IFRS en ‘Practice Statement 

Management Commentary17’, som minder om den danske ledelsesberetning, hvor ledelsen kan 

oplyse om selskabets situation, den fremtidige forventning samt diverse andre relevante 

informationer. Dette er dog ikke et obligatorisk krav og kan derfor fravælges. 

 

Det pointeres at danske selskaber, der aflægger efter IFRS fortsat skal overholde ÅRL kravene, 

dermed er de nødsaget til at udarbejde ledelsesberetningen.   

10.1.1.6 Sammenligningstal 

Der er jf. ÅRL kun krav om sammenligningstal i resultatopgørelsen, balancen og 

pengestrømsopgørelsen samt noteoplysninger, hvis loven specifikt benævner dette. Jævnfør IFRS 

er der til gengæld et krav for samtlige beløbsmæssige oplysninger. 

 

Der skal ift. IFRS altid oplyses sammenligningstal i noterne, balance, resultatopgørelsen og 

pengestrømsopgørelse. 

  

 
16 https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/ledelsesberetning  
17 https://www.ifrs.org/issued-standards/management-commentary-practice-statement/ 
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10.1.1.8 Egenkapitalopgørelse 

I ÅRL er det et krav om at udarbejde en særskilt egenkapitalopgørelse, som dog kun er gældende 

for regnskabsklasse C og D. Klasse B er ikke omfattet kravet om egenkapitalopgørelse. Hvert 

egenkapitalselement skal forklares fra primo til ultimo. Ændring i egenkapitals posten ‘reserve for 

opskrivning’ og ‘reserve for udviklingsomkostninger’ mm. skal fremgå særskilt.   

 

I IFRS er det et krav at egenkapitalopgørelsen skal oplyses særskilt og i opdeles i transaktioner 

med ejerne og anden totalindkomst. Forskellen her er primært præsentationen af de poster der 

vedrører egenkapital. 

10.1.1.9 Pengestrømsopgørelse 

Der er i ÅRL ingen krav i moderselskabets årsrapport for pengestrømopgørelse hvis dette indgår 

i koncernernes pengestrømopgørelse.  

 

I IFRS er der krav til udarbejdelse af en pengestrømsopgørelse for både for moderselskabet og 

koncernen. 

10.1.1.10 Koncernregnskab og datterselskab 

I ÅRL tillades det at enkelte dattervirksomheder i visse tilfælde kan undlades at medtages i 

koncernregnskabet. 

 

Dette er ikke tilfældet jf. aflæggelse efter IFRS. Her skal alle dattervirksomheder indgå i 

konsolideringen. 
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10.1.1.11 Kapitalandele i datter- og associerede virksomheder i moderselskabsregnskabet 

Jævnfør ÅRL er hovedreglen at kapitalandele skal indregnes efter kostprisen, men tillader også til 

indre værdi. 

 

Kapitalandele i datter og i associerede selskaber og joint ventures skal i moderselskabet måles til 

kostpris eller dagsværdi. 

 

10.1.1.12 Anlægs- og omsætningsaktiver 

I ÅRL defineres anlægsaktiver samt omsætningsaktiver som værende aktiver, der benyttes til 

vedvarende brug samt eje, hvor alt andet fra afviger fra dette omtales som omsætningsaktiver. 

 

Jævnfør IFRS omtales omsætningsaktiver i al væsentlighed som current asset og defineres som 

aktiver der forventes realiseret, indgår i normal handel cyklus, besiddes med henblik på handel 

på det frie marked mv. omsætningsaktiver er også likvider med fri disposition indenfor 12 

måneder fra balancedagen mv. 

Alt andet end ovenstående omtales i IFRS som non current assets svarende til synonym for 

anlægsaktiver. 

 

10.1.1.13 Indregning af forpligtelser 

Jævnfør ÅRL skal alt forpligtelser i balancen indregnes ved mere end 50% sandsynlighed. Ved 50% 

sandsynlighed skal det pointeres at ÅRL dermed bærer fortsat præg af forsigtighedsprincippet. 

 

Forpligtelserne må først indregnes efter IFRS når der er en høj sandsynlighed for at der er tale om 

en forpligtelse i selskabet. forskellen her foreligger primært i at der ikke oplyses en 

beløbsstørrelse, men vurderingen af forpligtelsen. Hvis det omvendt er en sikkerhed mindre end 

50% vil dette typisk blive oplyst under eventualforpligtelser. 
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10.1.1.14 Præsentation 

Der er specifikke skemakrav jf. ÅRL for hvordan regnskabet skal præsenteres. For eksempel skal 

resultatopgørelsen placeres særskilt og øvrige totalindkomst (totalindkomst er nettoindkomst 

samt årets ændringer i indkomsten, kan ikke kvantificeres på grund af de konstante ændringer, 

såsom valutakurser der ændres for dag til dag) skal indregnes i egenkapitalen og fremgår kun af 

egenkapitalopgørelsen. Ydermere er der tale om hensatte forpligtelser som enten kan 

præsenteres under gæld eller som særskilt post mellem egenkapitalen og gælden. 

 

Ved aflæggelse efter IFRS er det krav at præsentationen af totalindkomstopgørelsen skal 

indeholde både resultatopgørelse og øvrig totalindkomst. Dette er et af de områder hvor det kan 

ses at IFRS-standarderne har et mere formueorienteret regnskabsparadigme end ÅRL.  

10.1.1.15 Skemakrav  

Der er faste skemakrav i ÅRL til opstilling af resultatopgørelsen og balancen i regnskabet. Dette 

indebærer rækkefølgen i regnskabet som f.eks. at resultatopgørelsen fremkommer først i 

regnskabet herefter kommer balance, i form af aktiver derefter passiverne. I forhold til noter skal 

disse ligeledes følge fremkomme i samme rækkefølge som deres tilhørende regnskabspost. I 

balancen er de enkelte poster delt op efter hvor “nemt” de man kan komme af med aktivet, 

således at de ikke omsættelige aktiver står øverst og derefter i grader ned til det lettest 

omsættelige aktiver fx. anlægsaktiver står øverst og likvider i bunden. Dette er ligeledes gældende 

for passivsiden.  

 

Der er ingen specifikke krav i henhold til opstilling af resultatopgørelsen eller balancen efter IFRS. 

Dog indeholder IFRS et minimumskrav for hvordan disse skal opstilles. Det oplyses ydermere at 

dette skal præsenteres løbende i sådan en grad at det er retvisende for regnskabsbrugeren. 
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10.1.1.16 Immaterielle anlægsaktiver 

Immaterielle anlægsaktiver såsom goodwill, varemærker patenter mv. skal afskrives over aktivets 

brugstid. Der er ingen grænse for brugstiden af aktivet, da dette afhænger af ledelsens vurdering 

jf. ÅRL. Ydermere er der efter ÅRL-mulighed for at indregne låneomkostning i kostprisen, på det 

tidspunkt aktivet indregnes første gang i regnskabet. 

 

Der skal efter IFRS afskrives på immaterielle anlægsaktiver når der er tale om en begrænset 

brugstid. Herunder er goodwill undtaget, da der er tale om et aktiv hvis brugstid ikke kan 

defineres. Ved goodwill foretages der i stedet en årlig værdiforringelsestest uanset om der 

forekommer indikationer af værdiforringelse eller ej. Låneomkostninger skal efter IFRS indregnes 

i kostprisen for alle kvalificerede aktiver. 

 

10.1.1.17 Noter og oplysningskrav 

Der er efter ÅRL relative få specifikke oplysningskrav til noterne og der er samtidig ikke krav for 

sammenligningstal i noterne, medmindre dette specifikt fremgår af loven. Ydermere skal noterne, 

som nævnt tidligere, følge regnskabets skemakrav. Noterne skal derfor præsenteres i den 

rækkefølge, hvori de poster, som noterne vedrører, er præsenteret i resultatopgørelsen og videre 

til balancen.  

 

Det er derimod efter IFRS et krav at noterne skal indeholde sammenligningstal, bortset fra 

specifikke undtagelser. Oplysningskravene er også mere detaljeret efter IFRS end ved ÅRL. De 

væsentlige oplysningskrav er segmenter, nedskrivningstest og nedskrivninger, ledelsen skøn og 

vurdering, interesser i andre virksomheder, finansielle instrumenter mm. 

Der er derudover ingen krav ift. rækkefølgen af noterne, men præsentationen skal være 

systematisk og retvisende for regnskabsbrugeren. 
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Disse forskelle bliver defineret af publikationen udgivet af Deloitte ‘IFRS - Introduktion til de 

internationale regnskabsstandarder’ i 2018 (5. udgave)18 samt ‘Overblik over væsentlige forskelle 

mellem årsregnskabsloven og IFRS’ af 2019 udgivet af KPMG19 

 

10.1.1.18 Delkonklusion 

Det konkluderes at der er visse væsentlige forskelle mellem ÅRL og IFRS. Dette går primært på 

hvordan de skal indregnes og præsenteres i regnskabet. Forskellen vil derfor være med til at give 

et andet billede af det endelige regnskab på balancedagen. 

Desuden ses det gennem årene at den danske regnskabsregulering lægger sig tættere og tættere 

op at standarderne under IFRS. Dog betyder det ikke, at der ikke fortsat er væsentlige afvigelser 

mellem ÅRL og IFRS, da ÅRL historisk mest hældte til det præstationsorienterede paradigme, hvor 

IFRS hælder mest til det formueorienterede paradigme. Desuden foretages der løbende 

ændringer og justeringer til IFRS-standarderne og der implementeres nye standarder, hvorfor der 

vil være en forskel i forhold ÅRL, indtil lovgivningen i ÅRL tilpasses. 

  

 
18 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/Deloitte%20IFRS-bog.pdf 
19 https://home.kpmg/dk/da/home/indsigt/2019/09/overblik-over-vaesentlige-forskelle-mellem-
arsregnskabsloven-og-.html  
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10.2 Undersøgelsesspørgsmål 2 

● U2: Hvad får ikke børsnoterede selskaber til at aflægge regnskab efter IFRS og hvilke 

regler skal de følge når de konverterer fra ÅRL til IFRS? 

 

10.2.1.1 Overvejelser ved implementering af IFRS 

Som nævnt tidligere i opgaven, så er det et lovkrav for børsnoterede virksomheder inden for EU 

at aflægge deres regnskab efter IFRS. Dog er der en del virksomheder, som vælger at aflægge 

deres regnskab efter IFRS før det er et lovkrav for dem, dermed frivilligt.  

Hertil bør der gøres en del overvejelser inden selskabet implementerer IFRS, da 

implementeringen både påvirker økonomien i en virksomhed, men også i andre aspekter såsom 

det administrative arbejde mv. 

 

For bedst muligt, at forstå hvorfor virksomheder vælger at implementer IFRS før det er et lovkrav 

for dem, så har vi taget kontakt til en statsautoriseret revisor20, som har erfaring med rådgivning 

og revision af virksomheder, der overvejer at aflægge regnskab efter IFRS eller som allerede er 

overgået til IFRS. På baggrund af interviewet med den statsautoriserede revisor er der opstillet 

en række forhold/overvejelser, som kan være årsag til at virksomheder vælger at benytte IFRS. 

 

Mulige årsager til implementering af IFRS: 

● Lovmæssige krav21 

● Fremtidig børsnotering 

● Moderselskab aflægger regnskab efter IFRS 

● Moderselskab er børsnoteret og aflægger derfor regnskab efter IFRS 

 

 

 
20 Bilag A 
21 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210153 
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Af interviewets besvarelser ses det, at der kan være en del forskellige årsager til at virksomheder 

overvejer og ønsker at implementere IFRS.  

 

Den første årsag er lovmæssige krav, som indebærer at virksomheder i regnskabsklasse D skal 

aflægge deres regnskab efter IFRS. 

 

De resterende overvejelser foretages primært af virksomheder, som har et frit valg og derfor kan 

tillade sig at overveje hvorvidt de ønsker at implementere IFRS. 

 

10.2.1.2 Reglerne for førstegangsimplementering af IFRS22 

Hvis virksomhedens overvejelser resulterer i at de vælger at aflægge deres regnskab efter IFRS er 

der en standard som de skal følge, nemlig IFRS 1. Denne standard fastsætter 

overgangsbestemmelserne for førstegangsaflæggelse af et regnskab efter IFRS. Standarden 

består af både obligatoriske og valgfrie undtagelser. 

 

Formålet med IFRS 1 er at sikre, at en virksomhed på bedst mulig måde overgår til IFRS og får en 

nemmere begyndelse på overgangen. Desuden sikrer standarden, at der er en retningslinje og 

oversigt over hvordan man overgår til de internationale standarder, da det kan være omfattende.  

 

Metoden man benytter ved overgangen ifølge IFRS kaldes for “IFRS-åbningsbalancemetoden”. 

Der findes 9 obligatoriske undtagelser og 21 valgfrie undtagelser.  

De obligatoriske undtagelser skyldes, at der i visse tilfælde ikke kan ændres i regnskabspraksis 

med tilbagevirkende kraft med tilstrækkelig pålidelighed. Derfor skal de 9 obligatoriske 

undtagelser følges fra ovennævnte hovedregel. Områderne berører blandt andet 

regnskabsmæssige skøn, klassifikation og måling af finansielle aktiver og forpligtelser mv. Se 

nedenstående figur for alle obligatoriske undtagelser. 

 
22 IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder 5. udgave 2018 - Deloitte s. 20 
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Oversigt over obligatoriske undtagelser 

  
Figur 1 - Kilde: Deloitte, IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder 5. udgave 2018 s. 23 
 

De valgfrie undtagelser skyldes, at det i visse tilfælde kan være alt for omfattende og kræve 

betydelige ressourcer, hvorfor der ikke kan ændres i regnskabspraksis med tilbagevirkende kraft 

med en tilstrækkelig pålidelighed. Derfor er der 21 frivillige undtagelser, hvor virksomhederne frit 

kan vælge at ændre regnskabspraksis med tilbagevirkende kraft, hvis det forudsættes, at effekten 

af disse kan opgøres tilstrækkelig pålideligt. Områderne berører blandt andet investeringer i 

dattervirksomheder, virksomhedssammenslutninger, leasingkontrakter mv. Hvorvidt hvilke af 

undtagelserne kan benyttes, afhænger af hvilke standarder virksomheden implementer. For alle 

undtagelser se nedenstående figur 2. 
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Oversigt over frivillige undtagelser 

 
Figur 2 - kilde Deloitte, IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder 5. udgave 2018 s. 27 

 

Selve det første IFRS-regnskab aflægges efter IAS 1 og dens indeholdende præsentations- og 

oplysningskrav. Der er i IFRS 1 ikke nogen undtagelser til bestemmelserne fra IAS 1, udover de 

ovennævnte.  

 

Som nævnt ovenover er der 21 frivillige undtagelser, hvorfor det vil være forskelligt hvilke af 

undtagelser de enkelte selskaber benytter sig af. Derfor vil der i virksomhedens første 

regnskabsår med IFRS ikke være fuldkommen gennemsigtighed og sammenlignelighed med 

andres virksomheders regnskaber det første år. Dette er imod standardernes oprindelige formål, 

nemlig gennemsigtighed og sammenlignelighed på tværs af selskaber og landegrænser, men også 

en nødvendighed for at sikre at byrden ved at overgå til IFRS ikke er for stor og uoverskuelig. 
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Derved kan man først efter 2. år med implementeringen af IFRS sammenligne virksomheden med 

andre virksomheder. 

 

10.2.1.3 Delkonklusion 

Når en virksomhed ønsker at implementere IFRS i deres regnskabsaflæggelse er der oftest en del 

overvejelser bag denne beslutning. Herunder kan der være ved lov, hvilket f.eks. gælder for 

børsnoterede virksomheder i EU eller hvis moderselskabet kræver det af datterselskabet. 

Når virksomheden endeligt har besluttet sig for at anvende de internationale 

regnskabsstandarder, skal implementeringen foregår udefra IFRS 1, som omhandler 

førstegangsimplementering af IFRS. Standarden indeholder blandt andet 9 obligatoriske 

undtagelser, som selskabet skal følge og 21 frivillige undtagelser, som selskabet kan tage i brug 

alt efter behov. Undtagelserne er primært givet for at spare virksomhederne for den udfordring 

og kravene opgave det vil være at implementere alle standarder med tilbagevirkende kraft. Dog 

forårsager undtagelserne den ulempe at regnskabet i det første år af implementeringen af IFRS 

ikke er fuldkommen gennemsigtig og sammenlignelig med andres virksomheders regnskaber, 

hvilket er modstridende med IASB’s oprindelige formål med indførelsen af IFRS. 
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10.4  Undersøgelsesspørgsmål 3 

● U3: Hvilke regnskabsmæssige konsekvenser kan det medføre at aflægge regnskab efter 

IFRS i relation til virksomhedernes finansielle nøgletal?  

 

10.4.1.1 Konsekvenser ved implementering af IFRS i virksomheders nøgletal  

Som nævnt tidligere i opgaven er der diverse grunde og årsager til at virksomheder frivilligt vælger 

at implementere IFRS. Hvad end grundene til implementeringen er må det antages at der 

medfølger konsekvenser ved sådan en omfattende ændring i regnskabsaflæggelsen. Disse 

konsekvenser udformer sig både i regnskabsmæssige og ikke-regnskabsmæssige. Dette afsnit 

omhandler de regnskabsmæssige konsekvenser ved implementering af IFRS. 

 

Ved implementering af IFRS vil der naturligvis være nogle ændringer i et selskabs hoved- og 

nøgletal i forhold til hvis selskabet fortsat benyttede sig at den danske regnskabsregulering, 

årsregnskabsloven. Den primære årsag til ændringerne i hoved- og nøgletallene skyldes 

forskellene mellem IFRS og ÅRL som redegjort for i afsnit 10.1. 

 

Analysen er opgjort på baggrund af 7 selskaber23, som har valgt at implementere IFRS indenfor 

de seneste 3-4 år. Det er valgt kun at benytte disse virksomheder ud af mange flere som har 

implementeret IFRS indenfor den seneste årrække, da disse har indeholdt tilstrækkelige 

oplysninger for at kunne fuldføre analysen. Nedenstående tabel viser en oversigt over, hvorvidt 

der har været ændringer ved hoved- og nøgletallene efter implementering af IFRS for de udvalgte 

selskaber. Tabellen er udarbejdet ved at indhente de viste nøgletal fra hvert selskabs årsrapport. 

I tilfælde af at nogle af årsrapporterne, ikke lige umiddelbart har haft alle udvalgte nøgletal, er 

disse i stedet beregnet selv ud fra tal i årsrapporten.  

 
23 Årsrapporter for Adform A/S (2017), Fitness World Group A/S (2016), Georg Jensen A/S (2018), Huawei 
Technologies (Denmark) ApS (2017), Scan Global Logistics A/S (2016), Sport Nordic Holding ApS (2016) og  TOP-TOY 
Holding II (2017) - www.cvr.dk   
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Ændring / konsekvens for selskabers hoved- og nøgletal24 

Konsekvens for hoved- og nøgletal ved implementering af 

IFRS  

- Column2 Column3 

Hoved- og nøgletal Dårligere Uændret Bedre 

Nettoomsætning 43% 57% 0% 

Bruttoresultat 57% 14% 29% 

EBITDA 29% 0% 71% 

Resultat 43% 0% 57% 

Egenkapital 43% 0% 57% 

Bruttomargin 43% 14% 43% 

Egenkapitalens forrentning 29% 0% 71% 

Soliditetsgrad 43% 0% 57% 

Afkastningsgrad 43% 0% 57% 

Overskudsgrad 57% 0% 43% 

Aktivernes omsætningshastighed 57% 14% 29% 

Figur 3 – Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter fra www.cvr.dk 

  

 
24 Årsrapporter for Adform A/S (2017), Fitness World Group A/S (2016), Georg Jensen A/S (2018), Huawei 
Technologies (Denmark) ApS (2017), Scan Global Logistics A/S (2016), Sport Nordic Holding ApS (2016) og  TOP-TOY 
Holding II (2017) - www.cvr.dk   
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Udefra ovenstående udarbejdede figur 3 kan det ses hvorvidt de 7 udvalgte selskabers hoved- og 

nøgletal er forbedret, forværret eller uændret efter implementering af IFRS.  

Tabellen viser generelt at selskabernes hoved- og nøgletal er forbedret, hvilket generelt er 

gældende for hoved- og nøgletal såsom resultat, egenkapital og egenkapitalens forrentning.  

Antagelsen om at hoved- og nøgletal generelt forbedres ved implementeringen af IFRS vil ikke 

altid være gældende, da denne analyse er begrænset i det der blot tages udgangspunkt i få 

virksomheder. I forhold til øvrige hoved- og nøgletal kan der ikke umiddelbart udledes samme 

generelle antagelse. Dette skyldes blandt andet, som nævnt I afsnit 10.2, at der ved 

implementering af IFRS findes frivillige undtagelser. Disse undtagelser implementeres af 

virksomhederne alt efter den pågældende virksomheds aktivitet, som dermed også påvirker 

hoved- og nøgletallene. 

Størstedelen af de udvalgte virksomheder har ved implementeringen af IFRS valgt at benytte de 

frivillige undtagelser på hovedparten af områderne. Dermed er det mere vanskeligt at se 

forskellen mellem den danske regnskabsregulering og IFRS i det første år af implementeringen. 

Det vil først i de efterfølgende perioder være muligt at se forskellen, da selskabet her er nødt til 

at implementere IFRS fuldt ud uden undtagelser. Derfor opfyldes IASB’s oprindelige formål med 

IFRS (gennemskuelighed og sammenlignelighed) ikke lige umiddelbart det første år hvor IFRS-

standarderne implementeres.  

 

Betydningen af de frivillige undtagelser for regnskabsaflæggelsen analyseres i det kommende 

afsnit hvor der ses på virksomhedssammenslutning, herunder goodwill, valutakursdifferencer, 

leasingkontrakter mv.  
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10.4.1.2 Delkonklusion 

Ud fra ovenstående afsnit ses det, at der ved implementeringen af IFRS sker en række ændringer 

i selskabernes regnskab, hvilket betyder at selskabernes hoved- og nøgletal dermed også ændres 

i forhold til et regnskab aflagt efter den danske regnskabsregulering. Generelt udledes det, at der 

er en tendens til et forbedret resultat for de selskaber, som implementerer IFRS, hvilket skyldes 

en række faktorer herunder blandt andet goodwill, som ikke afskrives løbende ved IFRS men 

derimod udføres der en årlig test for værdiforringelse. Denne tendens/konsekvens er udledt ud 

fra en analyse af 7 udvalgte selskabers årsrapporter som alle indenfor en årrække på 2-4 år siden 

har implementeret IFRS i deres regnskabsaflæggelse. Dog har de fleste af de udvalgte selskaber 

valgt at benytte de frivillige undtagelser fra IFRS 1 som nævnt under afsnit 10.2. Dermed er det 

først muligt at se den reelle effekt i de efterfølgende regnskabsår, da alle IFRS-bestemmelser uden 

undtagelser først er implementeret fra 2. år. Af denne grund er førstegangsaflæggelse efter IFRS 

ikke umiddelbart sammenlignelig og gennemsigtig som ellers er formålet med IFRS-standarderne 

Ifølge IASB jf. afsnit 10.1. 

 

10.4.1.3 Oftest benyttede frivillige undtagelser 

Som nævnt i afsnit 10.2 og ovenstående afsnit 10.4.1.2 så er der en del frivillige undtagelser, som 

kan benyttes ved førstegangsimplementering af IFRS. Da selskaberne selv vælger hvilke 

undtagelser de vil benytte sig af, kan det være vanskeligt at sammenligne med andre IFRS-

regnskaber selv, hvis de er indenfor for samme branche. Der I alt 21 frivillige undtagelser fra 

hovedreglen om tilbagevirkende kraft, se yderligere på figur 2.  
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10.4.1.4 Virksomhedssammenslutning 

Det førstnævnte område i de frivillige undtagelser og det lidt mere komplekse i natur er 

virksomhedssammenslutning. Ved interview med Allan Høgh fra PwC og jævnfør gennemgang af 

regnskaberne for de ovennævnte selskaber ses det, at de fleste virksomheder vælger at gøre brug 

af denne undtagelse. 

Hvis selskabet dog alligevel vælger at anvende IFRS 3, kan denne benyttes på alle tidligere 

virksomhedssammenslutninger og i princippet helt tilbage til stiftelsestidspunktet. Dog vil en 

implementering af IFRS 3 med tilbagevirkende kraft være omfattende og give en del udfordringer 

såsom at finde gammel information, såvel som ressourcemæssigt, hvilket uddybes yderligere i 

næste afsnit.25 

For at foretage en fuld implementering af IFRS 3 med tilbagevirkende kraft er det nødvendigt, at 

virksomheden har de nødvendige oplysninger og kan foretage26: 

● Beregning af anskaffelsessummen af virksomhedssammenslutningen 

● Identificerer de erhvervede aktiver herunder de immaterielle aktiver og forpligtelser 

● Måling af dagsværdi ved anskaffelse datoen for det modtagende aktiv eller den 

modtagende forpligtelse 

● Nedskrivningstests af goodwill hvert år efter sammenslutningen 

  

 
25 Deloitte, IFRS in your pocket 2016 s. 26 
26 IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder 5. udgave 2018 - Deloitte s.52 
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Som alternativ til implementering af virksomhedssammenslutning i IFRS 3 med tilbagevirkende 

kraft, findes der i IFRS 1 en anden undtagelse vedrørende dette. Forudsætningen for at anvende 

denne undtagelse er som følgende: 

● Klassifikationen af tidligere virksomhedssammenslutninger inklusiv sammenlægninger og 

akkvisitioner foretaget jf. ÅRL videreføres uændret i IFRS regnskabet. 

● Dagsværdien pr. overtagelsesdatoen for virksomhedssammenslutningen skal ikke 

genberegnes. 

● Den bogførte værdi af goodwill jf. ÅRL-reglerne videreføres til IFRS regnskabet, og 

tilpasses kun ved helt særlige situationer. 

Hvis en virksomhed benytter sig af ovennævnte undtagelsesregel i IFRS 1, skal de anvende 

reglerne i IFRS 3 med tilbagevirkende kraft, hvilket er gældende for alle sammenslutninger, som 

er foretaget før implementeringen af IFRS. Derved er reglerne for IFRS 3 om 

virksomhedssammenslutninger kun gældende for fremtidige sammenslutninger. Denne 

undtagelse omfatter også tidligere associerede virksomheder, tidligere købte dattervirksomheder 

samt joint ventures. 

Hvis virksomheden vælger at anvende IFRS 3, skal de være opmærksom på at anvende de 

standarder som er gældende på tidspunktet for overgangen til IFRS, som derved også vil være 

gældende for tidligere virksomhedssammenslutninger. 
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10.4.1.4.1 Klassifikation af tidligere virksomhedssammenslutninger 

Virksomhedssammenslutninger for virksomheder, som aflægger regnskab efter ÅRL kan være 

klassificeret anderledes end hvordan virksomhedssammenslutningerne vil klassificeres efter IFRS. 

Jævnfør ÅRL er det muligt at gøre brug af sammenlægningsmetoden i forbindelse med 

virksomhedssammenslutninger, herunder oftest jf. ÅRL § 121 stk. 2 på koncerninterne 

virksomhedssammenslutninger27, hvor der eksempelvis er to dattervirksomheder, som begge er 

underlagt samme modervirksomhed. Dette er ikke gældende for IFRS 3, hvor det kun er tilladt at 

benytte overtagelsesmetoden.  

10.4.1.4.2 Identifikation af aktiver og forpligtelser 

Aktiver og forpligtelser, der opfylder IFRS 3 kravene vedrørende en virksomhedssammenslutning, 

indregnes i regnskabet, dog med undtagelse af enkelte finansielle aktiver og forpligtelser. 

Aktiver og passiver indregnes i regnskabet i overensstemmelse med de relevante IFRS-standarder 

for de givne poster. Hvis den valgfrie undtagelse anvendes, skal virksomheden ikke indregne 

pålidelige forskningsprojekter og eventualforpligtelser fra goodwill. I forbindelse med 

eventualforpligtelser, skal disse ikke indregnes i overtagelsesbalancen jf.  ÅRL, hvilket derfor kan 

medføre væsentlige forskelle i tilknytning til virksomhedernes samlede finansielle resultat ved 

regnskabsaflæggelse i henhold til IFRS kontra ÅRL jf. afsnit 10.1. 

Hvis der forekommer reguleringer, som indtræder på grund af indregning af aktiver og 

forpligtelser, som ikke er anerkendt i henhold til ÅRL, vil indregnes i det overførte resultat. Dog 

gælder det ikke for immaterielle aktiver, som er erhvervet ved en virksomhedssammenslutning 

og ikke tidligere indregnet jf. reglerne for goodwill som nævnt i nedenstående afsnit 10.4.1.4.4.  

 

 

 
27 Bekendtgørelse af årsregnskabsloven - https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/838  
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10.4.1.4.3 Måling af aktiver og passiver 

Måling af overtagne aktiver og passiver i en virksomhedssammenslutning kan være varierende i 

forhold til aktiverne og passiverne i den overtagede virksomhed. Den ovennævnte valgfrie 

undtagelse tillader tre følgende målemetoder for aktiverne og passiverne: Målt til anden værdi 

end kostpris under IFRS, målt i henhold til kostpris og Ikke tidligere medregnet. 

10.4.1.4.4 Goodwill 

For goodwill er værdiansættelsen jf. IFRS ved åbningsbalancen den samme som den 

regnskabsmæssige værdi jf. ÅRL. Dog kan der være situationer, hvor der skal foretages 

korrektioner, såsom i tilfælde af at det immaterielle aktiv opfylder kriterierne for at blive 

indregnet under ÅRL, men ikke under IFRS eller omvendt og ved nedskrivningstest af goodwill. 

Hvis der gøres brug af denne undtagelser ved implementering af IFRS, vil det ikke være tilladt at 

foretage korrektioner af goodwill udover ved de anførte tre tilfælde ovenover. 

Efter implementeringen af IFRS skal selskabet ikke længere afskrive på goodwill, som er tilfældet 

ved regnskabsaflæggelse efter ÅRL. I stedet foretages der en årlig værdiforringelsestest jf. IFRS 1 

og IAS 36. Denne test skal foretages uagtet om der er nogen indikationer på værdiforringelse eller 

ej. Hvis der konstateres en værdiforringelse, skal denne korrigeres i IFRS åbningsbalancen og i det 

overførte resultat under egenkapitalen. 

Et af selskaberne, hvis hoved- og nøgletal er analyseret ovenover i afsnit 10.4.1.1, er Scan Global 

Logistics28, som har benyttet sig af undtagelsen vedrørende IFRS 3. De har desuden benyttet en 

af de tre undtagelser vedrørende korrektion af goodwill, nemlig nedskrivningstest. Da selskabet 

ikke har tilbageført afskrivningerne for regnskabsårene forinden implementeringen af IFRS, men 

i stedet betragtet dem som et nedskrivningsbehov på tidspunktet for implementeringen af IFRS 

og fratrukket den del af goodwill. 

 
28 Årsrapport 2016 - Scan Global Logistics A/S - www.cvr.dk  
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10.5  Akkumulerede valutakursforskelle på egenkapitalen 

Ved udenlandske aktiviteter, som omregnes efter IAS 21, da indregnes de heraf afledte 

valutaforskelle direkte på egenkapitalen som en særskilt post. Som en af de frivillige undtagelser 

under IFRS 1, kan et selskab, der implementer IFRS vælge at undlade at beregne disse 

valutaforskelle med tilbagevirkende kraft. Dermed vil tidligere indregnede valutaforskelle 

nulstilles på datoen for åbningsbalancen. Hvis undtagelserne følges, er der derfor kun 

valutaforskelle, som der er opstået efter datoen for åbningsbalancen, som medregnes i den 

gevinst/tab, som realiseres ved et salg af udenlandske aktiviteter. 

 

Generelt er forskellen for indregning af valutakursforskelle mellem ÅRL og IFRS, at 

valutakursforskellene ifølge den danske regnskabsregulering ikke skal indregnes som en særskilt 

post, men i de frie reserver på egenkapitalen i regnskabet, hvorimod de skal indregnes som en 

særskilt post på egenkapitalen, som nævnt ovenover. 

 

Implementeringen af IAS 21 med tilbagevirkende kraft kan være besværlig, da det kræver, at 

virksomhederne, med tilbagevirkende kraft, opgør valutakursdifferencerne vedrørende 

udenlandske enheder fra etablerings- eller overtagelsestidspunktet og frem til datoen for 

overgangen til IFRS. Dette vil ikke være tilfældet ved regnskabsaflæggelse efter ÅRL, fordi 

valutakursdifferencer ikke indregnes på en særskilt linje under egenkapitalen. 

 

Ved de analyserede virksomheder under afsnit 10.4.1.1, kan de i deres tilsvarende årsrapporter 

ses, at over halvdelen har valgt at benytte sig af ovenstående undtagelse. 
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10.5.1.1 Delkonklusion 

Der en del frivillige undtagelser, som kan benyttes ved førstegangsimplementering af IFRS. Da det 

er frivilligt for ledelsen at vælge disse undtagelser vil det være svært at kunne sammenligne 

tallene med andre selskaber der også er overgået for første gang.  

Af disse undtagelser er der valgt virksomhedssammenslutning, klassifikation af tidligere 

virksomhedssammenslutninger, identifikation af aktiver og forpligtelse, måling af aktiver og 

passiver, goodwill samt akkumulerede valutakursforskelle på egenkapitalen. Disse undtagelser er 

hvad selskaberne benytter sig af hyppigst, dette kan også ses på de udvalgte årsrapporter der er 

valgt til analyse. Der er her analyseret omfanget af disse undtagelser og hvilke effekter det har i 

regnskabet. 
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10.6  Undersøgelsesspørgsmål 429 

● U4: Hvilke ikke-regnskabsmæssige konsekvenser kan det medføre at aflægge regnskab 

efter IFRS? 

 

For at gøre denne del af opgaven mest overskuelig, er nedenstående tabel udarbejdet. Tabellen 

oplyser de emner hver fase indeholder og er gennemgået. Disse er afgrænset til de væsentligste 

emner. 

Oversigt og gennemgået konsekvenser 

1. fase indeholder af emner 2. fase indeholder af emner 3. fase indeholder af emner 

Kompetente medarbejder  Informationsbehov Arbejdsmiljø 

IT-infrastruktur Overholdelse af deadline Økonomisk resultat 

Eksterne kurser Interessenter Ledelsesberetning 

Ekstern rådgivning  Nytteværdi 

Figur 4 - egen tilvirkning 

 

Ledelsen kan støde på mange forskellige udfordringer af ikke-regnskabsmæssigt karakter, når de 

aflægger regnskab efter IFRS første gang. Det er vigtigt, at ledelsen foretager et gennemarbejdet 

prospekt, som skal være med til at holde styr på implementeringen af IFRS, internt i selskabet. 

Dette vedrører både det økonomiske perspektiv samt selskabet som helhed. En god forståelse af 

nye regnskabsstandarder før de indføres, er med til at løse mange mulige problemstillinger der 

kan opstå under implementeringen.  

 
29 Bilag A 
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Analysens fokus vil være på ændring af selskabets struktur, som følge af implementeringen af 

IFRS, samt de økonomiske udfordringer dette kan have for selskabet. Herunder arbejdsfordeling, 

ressourcer, omkostninger mm. i selskabet. 

 

Allan Høgh (respondenten), som er statsautoriseret revisor hos PwC, er interviewet for at kunne 

understøtte vores besvarelse af opgaven bedst muligt. Respondenten har mange års erfaring med 

hjælp og rådgivning af ledelser, som ønsker at implementere de internationale 

regnskabsstandarder. Besvarelse vil blive behandlet kritisk, for at mindske subjektiv holdning til 

spørgsmålene. 

 

For at sikre struktureret behandling,  er analysen delt op i tre faser. Konsekvensanalysen, 

udfordringer og afsluttende analyse. Faserne skal ses som opstartsfasen, udførelsesfasen samt 

slutfase, hvor de enkelte områder vil blive analyseret for de mulige konsekvenser der kan 

forekomme under hver fase. Formålet med analysen er at få en generel forståelse for de mulige 

udfordringer ledelsen støder på undervejs med implementeringen.  
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10.6.1.1 Fase 1 - Konsekvensanalyse 

Ledelsen i det pågældende selskab skal foretage en risikoanalyse af de væsentlige faktorer, der 

kan og vil blive påvirke i selskabet ved konvertering af regnskabsregulering. Dette kan deles op i 

et økonomisk og administrativt perspektiv. Det er essentielt for en vellykket overgang, at ledelsen 

foretager denne analyse tidligt i forløbet, for bedst muligt at identificerer de mulige udfordringer 

der kan fremkomme og få kendskab til faktorer, som påvirkes ved overgang såsom 

medarbejderressourcer, IT-infrastruktur mv. 

 

Efter identificering af faktorer, som påvirkes under implementeringen, kan virksomheden bedre 

forberede sig på hvordan disse skal håndteres. Respondenten, Allan Høgh, oplyser i interviewet, 

at en af de vigtigste overvejelser ledelsen skal gøre sig i denne fase, er at overveje hvilke 

ressourcer de har til rådighed på nuværende tidspunkt og hvor meget og hvilke yderligere 

ressourcer de skal forvente at investere i for at opnå en mest mulig effektiv proces. Konsekvensen 

ved ikke at have de korrekte ressourcer kan resultere i følgende: tids- og ressourcespild, tabte 

penge, ringe kvalitet af det endelige produkt (= IFRS-regnskab) og skuffede interessenter. Ved 

ressourcer skal der forstås kompetente medarbejder, effektiv IT-infrastruktur, mulighed for 

uddannelse samt ekstern rådgivning indenfor IFRS. Disse ressourcer er hvad der vil blive 

gennemgået i denne fase, da de er væsentligst for denne fase af konvertering af IFRS. 

 

Medarbejdernes løn vil altid være en af de store omkostninger selskabet har i forbindelse med 

driften. Ledelsen skal her overveje medarbejdernes kompetencer inden for IFRS, især de 

medarbejdere, som har direkte indflydelse på den daglige bogføring og regnskab. Fordelen ved 

at have kompetente medarbejder er øget motivation hos medarbejderne og øget chance for at 

medarbejderne opnår, de af ledelsen fastsatte mål, som i dette tilfælde er en succesfuld 

konvertering til IFRS. Ligeledes skal de kompetente medarbejdere have en solid faglig viden 

indenfor deres fagområde, som er regnskabsforståelse, økonomistyring, bogføring mm.  
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De skal kunne identificere problemstillinger og se de mulige konsekvenser der er ved at 

konvertere fra ÅRL til IFRS30. Dette kan medarbejderne kun gøre hvis de har et vist kendskab til 

de internationale standarder, som f.eks. kan opnås ved ansættelse af allerede erfarne 

medarbejdere inden for området, relevant uddannelse evt. efteruddannelse/kurser af 

nuværende medarbejdere, rådgivning fra eksperter f.eks. revisorer og konsulenter mv.  

 

Formålet med at afholde kurser i selskabet er at investerer i sine medarbejder, for at kunne løse 

fremtidige opgaver af samme karakter. Efteruddannelse/kurser vil være en meromkostning for 

selskabet, det er derfor vigtigt at ledelsen overvejer, hvad der er mest hensigtsmæssig for 

selskabet. Ledelsen kan være nødsaget til at uddanne deres medarbejdere for, at klæde dem på 

til de nye regnskabsstandarder, som der ønskes at implementeret. Hvis ledelsen vurderer at 

medarbejderne skal uddannes, skal det overvejes i hvor mange dage og hvornår. De aflagte kurser 

skal også tilpasses med den daglig drift for at undgå at bebyrde selskabet økonomisk. Dette kan 

ske ved at man f.eks. har 2 hold på 2 forskellige tidspunkter i måneden. Selskabets drift vil fortsat 

kunne køre optimal, end hvis alle medarbejderne på en gang deltog i kurset. Omkostningen ved 

at uddanne medarbejderne vil være i en mindre grad end den langsigtede omkostning ved at have 

inkompetente medarbejdere. Kurserne i sig selv vil være med til at påvirke de faste omkostninger, 

men også med til at sikre en kompetent medarbejder hvis løn afspejles. Dette leder også til et 

mere kvalitetssikret produkt.  

 

  

 
30 http://www.qualitythinking.eu/kompetente-medarbejdere-er-en-vigtig-ressource/ d. 19.04.2020 
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Selskabet kan også vælge ansatte en medarbejder med erfaring indenfor IFRS, dog er det I praksis 

sjældent man finder en controller, bogholder mm. i økonomiafdelingen, der har erfaring med de 

internationale regnskabsstandarder, oplyser Allan Høgh i interviewet.  

Af til kan man dog være heldig som DLG, der har ansat en medarbejder med kendskab inden for 

IFRS. Selskabet har nemlig pr. 1 januar 2020 ansat Brian Mathiesen som Vicekoncerndirektør, som 

har stor erfaring med IFRS-regnskaber31. DLG aflægger regnskab efter IFRS og det vurderes derfor 

værdiskabende for selskabet at have ansat en der kan hjælpe med de løbende udfordringer 

virksomheden måtte stå over for.  

 

Denne form for omkostning er reelt set en investering i selskabets fremtid, da de på længere sigt 

vil have nogen besparelser og fordel i at have trænede medarbejdere og/eller hyrede eksperter 

fordi de kan hjælpe til at få en blidere overgang mellem dansk og international 

regnskabsregulering. 

 

Derimod vil konsekvenserne ved ikke at have kompetente medarbejder i selskabet, medvirke til 

spild af tid og penge. Ved tidsspild menes en ineffektiv benyttelse af tiden grundet manglende 

viden og erfaring på området. Dette vil resultere i at ledelsen aflønner medarbejder, der ikke er 

med til at skabe det ønskede resultat. I stedet vil der ved en kompetent medarbejder være 

minimal tidsspild aflønningen af medarbejderen er dermed mere værd. Selskabets formål vil 

næsten altid være minimering af omkostninger så vidt som muligt for at optimere resultatet.  

Ledelsens overvejende konsekvenser ved ikke, at have kompetente medarbejder vil være 

omkostningsrigt for selskabet. 

 

 

 

 
31 https://www.dlg.dk/Om-DLG/Presse/Nyheder/2019/11/DLG-ansaetter-vicekoncerndirektoer-for-Group-
Finance-og-Accounting  
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Medarbejderne i sig selv skaber ikke værdi, uden at have noget støtteværktøj, såsom IT-

infrastruktur. Ledelsen skal have det korrekte IT-udstyr til udførelse af opgaver, hvorfor tilstanden 

af selskabets nuværende IT-system skal overvejes, da håndtering af data foretages i IT-systemet 

og er grundlæggende for et regnskab.  

 

Herunder er sikkerhed af data essentiel, da der er tale om følsomme oplysninger, som skal 

opbevares sikkert. Andre faktorer som også er vigtige, er placering af server, backups, adgang til 

diverse områder i systemet, nedbrud, datalæk, integration mm.  

Der er her tale om det generelle IT-miljø som er med til at sikre kvaliteten og sikkerheden af 

selskabets regnskabsdata. Som nævnt kort foroven vil en af de større negative konsekvenser være 

datalæk, hvor følsomme informationer kan havne i de forkerte hænder, som f.eks. hos 

konkurrenterne eller andre IT-kriminelle hackere. Datalæk kan skabe en mistillid til selskabet og 

dets måde at håndtere data på i det hele taget. Ydermere vil dette også kunne lede til store bøder, 

da overholdelsen af GDPR ikke overholdes32. Derfor bør virksomheden stærkt overveje hvorvidt 

deres IT-system er sikker og bred nok til at håndtere de store mængder af data som en 

konvertering fra ÅRL til IFRS vil kræve. 

 

Indenfor IT er integration også en vigtig faktor for selskabet. Et selskab der ikke har en optimal og 

fornuftig integration mellem dets forskellige afdelinger eller økonomisystemer, er med til at holde 

selskabet tilbage. Ved at selskabet bliver holdt tilbage skal forstås de isoleret ‘øer’ af information, 

som medarbejderne kan have gavn af, men ikke kender til. Den viden de forskellige øer har vil 

ikke kunne deles på tværs af resten af selskabet33. Når disse øer begynder at kommunikerer 

(integreres) med hinanden vil dette lede til effektivisering af arbejdsprocesser, bedre 

rapportering til ledelsen og generelt bedre grundlag til at træffe de besværlige beslutninger og 

håndtering af de mange IFRS-standarder34.  

 
32 https://persondatasupport.as/knowledge/sikkerhed-brud-konsekvenser-tilsyn d. 21.04.2020 
33 https://www.inventio.it/nyheder/hvorfor-er-integration-saa-afgoerende-for-digital-succes-5-gode-
grunde.aspx  
34 https://www.illumi.dk/vores-ekspertiser/it-integration/ 
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Ledelsen bør løbende hører medarbejdernes feedback på mulige udfordringer eller optimering af 

mulig integrations områder, for at minimere tidsspilde, omkostninger og ikke mindst tabt viden. 

 

Ledelsen behøver ikke at stå alene om alle overvejelser før implementering af IFRS. Der er en del 

rådgivning at få fra revisionshuse, som har stor erfaring med implementering af IFRS. Ekstern 

rådgivning vil være med til at sikre en god kvalitet under hele processen. Allan Høgh oplyser, at 

ledelsen typisk undervurderer omfanget af det arbejder, som ligger forude for implementering af 

IFRS, hvilket er en af de største udfordringer. Denne problematik analyseres nærmere i de 

kommende afsnit. 

 

Ydermere er det vigtigt for selskabet at vælge en rådgiver, hvor der er god kemi.  Der er tale om 

mange arbejdstimer og diskussioner frem og tilbage, hvor det handler om teamwork mellem 

ledelsen og rådgiveren. Det kræves at begge parter kan enes løbende for at få en så effektiv 

proces som muligt. 

Det pointeres ligeledes at større revisionshuse har flere ressourcer til at kunne hjælpe med 

komplekse udfordringer end mindre revisionshuse. En revisor vil skræddersy en plan for selskabet 

og dets medarbejder, for at nå målet om en effektiv implementering af IFRS, uden større 

unødvendige omkostninger. 

 

Dog skal ledelsen være forberedt på at omkostningerne vil være højere det første år ved 

implementeringen af IFRS, da det er her fundamentet skal udarbejdes og medarbejderne er ikke 

bekendt med området endnu. Det efterfølgende år vil være mere stabilt, idet medarbejderne har 

kendskab til området og fundamentet er lagt.  

Hvis ledelsen overvejer ikke at få rådgivning, vil dette muligvis lede til et endeligt produkt, hvis 

kvalitet er ringe og ikke overholder diverse krav. Disse krav kan omfatte notekrav, 

sammenligningstal, reklassifikationer mm.  

 



Klementina og Zoya         06.05.2020 
Afgangsprojekt HD(R) 
  

Page 51 of 75 
 

Efter at ledelsen har overvejet de væsentligste faktorer, er det en god ide at udarbejde en plan 

for forløbet og allokering af ressourcerne. Dette vil være en udfordring for ledelsen, da der ikke 

er noget historisk at sammenholde med. Planen bør indeholde, som nævnt kort tidligere, 

ressourcer der vurderes tilstrækkelig samt ressourcer ledelsen gerne vil investere i for at 

imødekomme mulige udfordringer under konverteringen. Planen bør også indeholde hvordan det 

overvejes at allokere ressourcerne for at effektiviserer processen så vidt muligt. Hvis der ikke 

udføres en intern plan, kan dette lede til en ineffektiv implementering efter IFRS. Af væsentlige 

konsekvenser kan der nævnes forsinkelser, ikke afholdte regnskabsstandarder, manglende 

revisorerklæring, samt utilfredse interessenter.  
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10.6.1.2 Fase 2 - Udfordringer 

I denne fase påbegyndes selve implementeringen af de internationale regnskabsstandarder. 

Allan Høgh pointere, at det først er under implementeringsfasen, at ledelsen rent faktisk kan se 

de reelle udfordringer. Der især tale om undervurdering af omfanget, herunder indhentning af 

information samt overholdelse af den aflagte plan. Disse to underemner vil blive analyseret 

forneden. 

 

Ledelsen har stor erfaring indenfor og med ÅRL, samt hvad der kræves af dem, da det er det 

eneste lovhjemmel der er fulgt. IFRS er et nyt område for både ledelsen og medarbejderne, hvor 

de er usikker på hvad der reelt kræves af dem. Det er derfor en god ide at man udarbejder en 

plan for at imødekomme de gældende IFRS-krav og den generelle ændring der måtte være i 

organisationen. Planen bør omfatte en intern plan som nævnt foroven og en plan der er 

udarbejdet sammen med revisor for at sikre opfyldelse af de mere regnskabstekniske krav jf. IFRS. 

Disse planer skal være med til at styrer omfanget af implementeringen, hvorfor det også er vigtigt 

at justerer dem løbende, hvis det vurderes relevant.   

 

Indhentning af information er den største undervurdering ledelsen vil støde ind på, ved 

aflæggelse fra ÅRL til IFRS. Dette indebærer også udarbejdelsen af data til revisionsteamet, for at 

imødekomme de forskellige krav, der måtte være for selskabet.  PwC har som mange andre 

revisionshuse en IFRS-tjekliste, som kan benyttes løbende, men primært i afslutningsfesten for at 

kvalitetssikre regnskabet og se om alle relevante krav er overholdt. IFRS-tjeklisten kan variere alt 

efter om der er tale om børsnoterede selskaber, selskaber der vælger at aflægge frivilligt og 

finansielle virksomheder. Herunder vil man ydermere dele tjeklisten op til enten værende 

koncern- og moderselskabsregnskab iht. IFRS eller koncernregnskab iht. IFRS og 

moderselskabsregnskab iht. ÅRL35.  

 

 
35 https://www.pwc.dk/da/services/regnskab/tjeklister-download.html 
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Ledelsen skal sammen med revisoren tage stilling til hvilke IFRS-områder, som er relevant for 

selskabet. Tjeklisten kan benyttes som støtte, når revisoren og ledelsen gennemgår de 

regnskabsmæssige krav ved IFRS. De områder der ikke vurderes relevant, vil ikke længere fremgå 

i tjeklisten og kan ignoreres.  

 

Der er som nævnt tidligere i opgaven nogle obligatoriske og frivillige undtagelser, som ledelsen 

kan gøre brug af ved førstegangsaflæggelse. Herefter skal samtlige relevante IFRS-standarder for 

selskabet indføres, hvis dette er lovkrav på tidspunktet. Ledelsen kan også implementere en given 

IFRS-standard før tid, hvis dette vurderes relevant og overskueligt i forhold til selskabets 

ressourcer og IT-infrastruktur mv.  

 

Det ses at der er en del informationer som ledelsen pludselig skal tage stilling til og udarbejde, for 

at afdække de nye regnskabsmæssige krav. Det er her hvor det bliver omfangsrigt for ledelsen og 

medarbejderne. Generelt er noteoplysninger mere detaljeret ved regnskabsaflæggelse efter IFRS, 

som nævnt i afsnit 10.1, som måske kræver en bedre forståelse af transaktions flowet mm. for at 

kunne opdele disse.  

Det vil også være her, hvor integration mellem systemerne spiller en stor rolle. Udarbejdelse af 

data eller generelt indhentning af specifikke data mellem systemer vil være med til at minimerer 

tidsspilde. 

 

Undervurdering af informationsbehovet vil være med til at påvirke den aflagte plan, i form af 

overholdelse af deadline. Dette vil være med til at påvirke interessenter, hvis ønske er at se 

selskabets resultat for året så hurtigt som muligt. Af interessenter er der tale om banker, 

udenlandske ejer, kunder mm. Interessenternes interesse i selskabet er vidt forskelligt, alt efter 

hvilke interessant der er tale om. Generelt er der tale om en gensidig samarbejdspartner, hvor 

begge parter har en interesse i hinanden.  
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De forskellige interessenter og deres formål vil blive gennemgået forneden og hvad der kan 

forventes af konsekvenser, hvis selskabet grundet det forøgede informationsbehov ved IFRS ikke 

er i stand til at levere dets regnskab indenfor den givne deadline.  

 

En banks interesse i selskabet er selskabets likviditet, dvs. om de kan betale deres gæld tilbage. 

Her vil banken gå ind og analyserer deres likviditetsgrad og vurdere den fremtidig forventning.  

 

Ejerne stiller også penge i selskabet, med et andet formål. Ejernes formål er at få en del af 

overskuddet i form af udbytte samt at have indflydelse på vigtige beslutninger der træffes i 

selskabet.  

 

Myndighedernes interesse vil være at skabe gode vilkår i erhvervslivet og stiller mere praksis ting 

til rådighed såsom uddannelser, parkeringspladser rådgivning mm. Til gengæld forventes at 

selskabet overholder de gældende regler om at betale skatter og afgifter til tiden og diverse 

indberetninger.  

 

Leverandører er også en interessant som yder selskabet en service, hvor de forventer 

betalingerne til tiden. Ved at kende sine interessenter godt kan der opnås fordelagtige aftaler, 

såsom rabatter eller længere betalingsfrist. 

 

Ledelsen er også en vigtig interessent som stiller deres arbejdskraft til rådighed, for at skabe et 

godt resultat så de kan opnå deres bonus36.   

 

Udfordringerne i forbindelse med indhentning af information vil blive identificeret løbende under 

processen, hvor medarbejdere vil give enten ledelsen eller de ansvarlige besked.  

Alt efter omfanget af udfordringen kan ledelsen sammen med medarbejderen selv få det løst eller 

hører revisoren til råds, for at få løst opgaven mest hensigtsmæssigt.  

 
36 https://eo.systime.dk/?id=160 
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De medarbejdere, der vil være med under processen, vil være dem med en regnskabsmæssig 

forståelse, en lønbogholder vil f.eks. ikke blive involveret i udarbejdelse af IFRS-regnskab. HR og 

Jura afdeling kan også være relevante i processen. Jura afdelingen ligger inde med 

kontrakter/aftaler der kan have betydning for aflæggelse af regnskab ifm. periodisering eller 

oplysningskrav. HR vil ikke have en stor funktion udover aflønning af ledelse i form af bonus på 

baggrund af regnskabets resultat. 

 

For at medarbejderne og ledelsen kan komme i mål med deres opgaver, er det vigtigt at løbende 

have dialog internt i selskabet og med revisoren for at få en korrekt rådgivning. En revisor med 

spidskompetence inden for IFRS er en af de succesfaktorer der er med til at skabe en god overgang 

til de nye standarder. Det kan ske at man under udførelsen skal revurder ens plan og tilrettelægge 

den efter selskabets udfordringer. Revisoren vil under processen, som nævnt foroven, holde øje 

med at kravene til IFRS bliver afholdt. Af andre succesfaktorer som er med til at sikre en god 

overgang til de internationale standarder er der tale om høj grad involvering af ledelse, herunder 

overordnet styring samt bestyrelsens bevågenhed er relevant. Bestyrelsens indblanding er med 

til at sikre at tingene kører som de skal.  

 

Medarbejderne skal involveres tidlig i processen, motiveres og have en på sidelinjen de kan 

spørge til rads. Det er også en fordel at få uddelegeret opgaverne til flere medarbejder, for at få 

spredt opgaverne ud samt bevare hverdagsdriften, som også er vigtigt. Den enkelte medarbejder 

vil derfor ikke blive bebyrdet med opgaver37. Medarbejdernes deltagelse i kurser vil ikke være 

rigeligt i forbindelse med udførelse af de mulige nye opgaver ved et IFRS-regnskab. De vil få en 

overordnet forståelse af hvad IFRS er og hvad de vigtigste punkter er i forbindelse med 

overgangen, men vil have udfordringer ved udførelse, pointerede respondenten, Allan Høgh.  

 

 

 
37IFRS introduktion til de internationale regnskabsstandarder, Deloitte, 5. udgave, s 14. 
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Det er vigtigt når planen bliver aflagt eller generelt vurderet at der foretages løbende evaluering 

af og opfølgning på implementeringen af de forskellige internationale standarder. Dette er med 

til at man hele tiden har struktur samt en god mavefornemmelse af kvaliteten af produktet. Til 

sidst er det generelt vigtigt for selskabet at der er en vis villighed til forandring i selskabet. Hvis 

dette ikke er tilfældet, vil ledelsen møde en del modstand med de nye og til dels besværlige 

opgaver der skal løses. 
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10.6.1.3 Afsluttende analyse 

Den sidste fase i interviewet omfatter den afsluttende analyse af hele implementeringsprocessen. 

Allan Høgh oplyser, at det er vigtigt at se både på selskabets organisation, i form af medarbejdere, 

som direkte har været med i implementeringen og den økonomiske del som er selskabets drift. 

Ydermere skal ledelsen gennemgå et færdigt udkast af regnskabet og kommentere på 

udviklingen, hvor det vurderes relevant.  

 

Medarbejdernes mening i forløbet er med til at sikre et godt arbejdsmiljø. Medarbejdere kan 

komme med deres ris og ros til ledelsen eller den ansvarlige. Dette er især vigtigt for at selskabet 

kan forbedre sig samt skabe trygge rammer. Ved at der er trygge rammer, er det med til at holde 

på de kompetente medarbejdere.  Når selskabet implementer eller komme ud for noget nyt, kan 

dette være med til at skabe en uro og usikkerhed hos medarbejderne. I dette tilfælde har 

selskabet valgt at implementer en helt ny og for dem ukendt regnskabsstandard, som er 

omfattende og kan lede til dårlige arbejdsforhold. Ved dette menes, at selskabet har været under 

et større pres end de er vant til, hvilket kan skabe et øget pres på medarbejderne.  

Dette kan lede til alt fra få sygedage til en langvarig sygdom såsom stress eller en opsigelse fra 

medarbejderen midt i forløbet. Konsekvensen ved dette er at selskabet kan miste kompetente 

medarbejder og endnu en gang skal lærer nye medarbejdere op i systemet, hvilket er 

tidskrævende. Ved at ledelsen indhenter feedback er de med til at tage stilling til en eventuel 

ubehagelig situation, som kan løses på anden måde og skabe trygge rammer og et godt 

arbejdsmiljø for medarbejderne.  

 

Det også fordelagtig, at ledelsen foretager en analyse af den interne proces. Ledelsen kan vælge 

at se hvor mange timer der er benyttet under hele processen og hvor mange overarbejdstimer 

implementeringen har taget. Timerne kan ses ved at ledelsen trækker en rapport ud af 

timeregistrering systemet, hvorpå medarbejder har registreret deres timer. Disse data er 

kvantitative og er med til at årsagsforklare den ekstra omkostning, der måtte være under forløbet.  
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Dette vil være en omkostning ude for selskabet normale drift, grundet de mange nye tiltag der er 

foretaget i forbindelse med overgangen til de internationale regnskabsstandarder.  

 

Efter at have samlet nok information ind, kan der opgøres et internt regnskab, der er med til at 

give en overordnet forståelse af selskabets økonomi i implementeringsperioden. Der kan i 

perioden ligeledes været købt diverse inventar, programmer mm. for at vedligeholde en effektiv 

arbejdsplads. Dette vil også indgå i det interne regnskab. Det er derfor vigtigt at der kommenteres 

på de forskellige omkostninger og om der har været tab under forløbet. Ved tab kan tidsspilde, 

opfølgning og dårlige arbejdsforhold inddrages. Efter at ledelsen har fået analyseret det interne 

regnskab, huskes det at de høje omkostninger ikke nødvendigvis er tilfældet næste regnskabsår, 

da fundamentet er udarbejdet.  

 

Ovenstående omfatter primært analyse af selskabets medarbejders trivsel i forløbet og den 

interne økonomi. Ved et endelig udkast af det eksterne regnskab skal ledelsen foretage sig nogle 

afsluttende analyser. 

 

Ledelsen er fortsat underlagt kravene jf. ÅRL selvom de har valgt at aflægge regnskab efter IFRS. 

Dermed er de nødt til at inddrage supplerende krav fra ÅRL, der f.eks. ledelsesberetning i IFRS-

regnskabet, selvom det ikke direkte er et krav under IFRS-standarderne jf. afsnit 10.1. Ledelsen 

skal i den afsluttende fase oplyse revisoren hvad der skal stå i beretningen, da det er deres 

vurdering. Dette kan enten være detaljeret eller generelt, men der er nogle minimumskrav som 

skal opfyldes jf. ÅRL som nævnt i afsnit 10.1. 

 

Allan Høgh benævner ligeledes i forbindelse med den afsluttende analyse, at ledelsen skal 

foretage en analyse af de effekter de enkelte implementeret IFRS standarder har medført. 

Analysen skal omfatte resultateffekten af regnskabet samt indeholde en beskrivelse hertil. 

Beskrivelsen skal ud over resultateffekt, også indeholde hvad interessenterne kan forvente i 

fremtiden. Her kan ledelsen pointere, at resultatet ser anderledes ud grundet overgangen. 
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Opstilling af regnskabet kan også se anderledes ud end hvad interessenterne er vant til. F.eks. kan 

resultatet af overgangen for regnskabet enten have en stor påvirkning eller næsten ingen 

påvirkning, alt efter hvilke aktivitet der er i selskabet, hvilket er benævnt under afsnit 10.3.   

 

Når ledelsen har analyseret effekten ved implementering af IFRS-standarderne, skal disse oplyses 

i årsrapporten, hvilket er med til at give regnskabsbrugeren en regnskabsmæssig forståelse af 

implementeringen. Ledelsen vil i den afsluttende fase også se på nytteværdien af IFRS-

regnskabet. 

 

Et moderselskab, der aflægger regnskab efter IFRS kan kræve, at datterselskabet i Danmark skal 

rapportere til koncernrevisoren efter IFRS. Der er forskel på at aflægge regnskab efter IFRS eller 

kun rapportere efter IFRS. Ved at aflægge regnskab efter IFRS skal selskabet som nævnt i opgaven, 

overveje en del faktorer og være forberedt på en del udfordringer. Det er omfattende samt 

omkostningsrigt at aflægge efter IFRS. Ved at rapporterer efter IFRS, giver den lokale revisor en 

erklæring til koncernrevisoren om hvorvidt tallene i selskabet er korrekte jf. IFRS-standarderne. 

 

Den danske, som ikke har udenlandske interessenter kan blive tvunget til at aflægge efter IFRS fra 

moderselskabet, der aflægger efter IFRS. Her vil omkostningerne for datterselskabet være mere 

omkostningsfulde end værdi bringende. Grunden til dette er at de danske interessenter i 

datterselskabet ikke nødvendigvis for en merværdi ud af regnskabet ved at selskabet har aflagt 

det efter IFRS, da ÅRL er tilstrækkelige til at afdække de informationer som de danske 

interessenter har brug for. Omkostningerne, der er forbundet med aflæggelse efter IFRS vil derfor 

påvirke selskabets resultat negativt. Det er vigtigt at ledelsen tager dialogen med ledelsen i 

koncernen og forklare hvorfor dette ikke er fordelagtig for datterselskabet samt give en 

beskrivelse af hvad dette kan resultere hos interessenterne.  
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Der vil fra ledelsen side også udarbejdes et budget med hjælp fra revisoren for at få en ide af 

omkostningerne i forbindelse med aflæggelsen på baggrund af budgettet vil man kunne bedre 

vurdere, hvad det har af betydning for selskabets likviditet. Budgettet vil ikke give et faktisk billede 

af omkostningerne, da det er selskabets første gang og der ikke er nogen historiske omkostninger 

at basere sig på. Dette vil være på baggrund af det forventede beløb. 

 

Enten vælger ledelsen i koncernen at revurdere deres valg eller fortsat vil have datterselskabet 

skal aflægge efter IFRS. Ved at ledelsen i koncernen vurderer deres svar og datterselskabet kun 

skal rapportere til koncernrevisoren, vil selskabet kunne spare en del på omkostningerne. Hvis 

ejerne i koncernen fortsat mener at datterselskabet skal aflægge efter IFRS, kan datterselskabet 

få støtte for omkostningerne i forbindelse med udarbejdelsen. Det er også en god ide fra ledelsen 

side i datterselskabet at benævne dette i ledelsesberetning, så interessenterne ved og for en 

forståelse af regnskabets ændring. 

Der vil i opgaven ikke foretages en benefit-cost analysis, men selve omfanget af det. 

 

Hvis der er tale om et dansk selskab, som har udenlandske interessenter eller potentielle 

interessenter vil dette kunne skabe en merværdi for datterselskabet. IFRS er teoretisk set mere 

informativ end ÅRL. Dette ses primært i de ekstra noteoplysninger der skal foretages, 

sammenholdt med ÅRL. Det skal også huskes at IFRS er internationale regnskabsstandarder, hvor 

der vil være en større gennemsigtighed og forståelse fra udenlandske interessenter, da de bedre 

kan forholde sig til IFRS end ÅRL. Selskabet skal derfor være en vis størrelse eller have en vis 

aktivitet for at få de udenlandske interessenters opmærksomhed. 
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10.6.1.5 Delkonklusion 

I første fase foretager ledelsen en helhedsvurdering af selskabets ressourcer og hvad det 

forventes er vigtigt ved overgangen til IFRS. Herefter foretages en konsekvensanalyse ved at have 

ressourcerne og ikke at have ressourcerne for at udfører opgaverne. I den anden fase, hvor 

udførelsen påbegyndes vil selskabet støder på udfordringer, grunder undervurdering af omfanget 

i forbindelse med IFRS. Det er her ledelsen sammen med medarbejderne skaber fundamentet til 

udførelse af de relevante opgaver. Det er også her hvor ledelsen løbende sammen med 

medarbejderne og revisoren foretager evaluering af opgaverne og revurdere den strategi der er 

aflagt for at imødekomme deadline som er essentiel for interessenterne.  

Den tredje fase er evaluering af processen samt regnskabet. Her ser ledelsen til de benyttede 

omkostninger og medarbejdernes feedback under processen, som vil være med til at hjælpe de 

fremtidige regnskabsaflæggelser. Evaluering af regnskabet er også med til at give ledelsen en 

overblik af de resultateffekter der har været i regnskabet samt selve forståelsen.  

Det vurderes i praksis at mange undervurderer omfanget af de ikke regnskabsmæssige faktorer, 

som trækker processen ud.  
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10.7  Undersøgelsesspørgsmål 5 

● U5: Hvilken nytteværdi har det for regnskabsaflæggere og interessenter, at et selskab 

aflægger regnskab efter IFRS? 

 

På baggrund af ovenstående analyse, vurderes hvilke nytteværdi regnskabsaflæggeren og 

interessenterne opnår ved at et selskab aflægger efter IFRS. Måling af et regnskabs nytteværdi er 

besværlig og kræver en del ressourcer og tid. Der vil derfor i forbindelse med 

undersøgelsesspørgsmålet foretage antagelser samt benyttelse af teori.  

 

10.7.1.1 Regnskabsaflægger 

Selskabets ledelse som hidtil har aflagt efter ÅRL, aflægger nu efter IFRS. Dette er som nævnt 

enten frivilligt eller ved instrukser fra koncernen. Ledelsens forventninger samt mål med at 

aflægge efter IFRS vil være at have et positivt resultat, soliditetsgrad, afkastningsgrad, 

overskudsgrad og positive EBITA for at tilfredsstille sine interessenter. Nøgletallene giver en 

hurtig forståelse af selskabets indtjeningsevne i regnskabsperioden. Nogle nøgletal er mere 

væsentlige end andre, alt efter hvilke selskaber der er tale om og i hvilke branche. Et IFRS-

regnskab der viser en positiv udvikling i indtjeningsevne vil være af interesse for interessenter 

ude for landegrænserne. Ledelsen vil derfor ved at aflægge efter de internationale standarder, 

kunne tiltrække udenlandske primære investorer, kreditorer samt långiver som vil stille risikovillig 

kapital til rådighed i selskabet38.  

 

Ledelsen vil opnå store fordele ved at få nye samarbejdspartner, som kan lede til fordelagtigt 

aftaler med f.eks. långiver og kreditorer.  Det er også vigtigt at kende sine samarbejdspartner godt 

for at kunne udnytte ressourcerne optimal. Disse ressourcer kan omfatte en bedre rente til lånet, 

eller længere kredittid hos leverandøren samt evt. rabatter mm.  

 
38 IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder 5. udgave 2018 - Deloitte s. 177 
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Ved at selskabet udnytter disse ressourcer korrekt vil dette være med til at optimere selskabets 

drift. Hvis selskabet og samarbejdspartner af flere år, ikke kan enes kan dette ligeledes medføre 

en dårligere drift. Det vurderes ydermere at kommunikationen mellem interessenterne også er 

vigtigt, da dette vil øge interessen i selskabet. Her kan der være tale om en detaljeret 

ledelsesberetning efter ÅRL, som er supplerende krav.  

 

Selskaber der udarbejder en detaljeret ledelsesberetning til understøttelse af årets tal, er mere  

informativ og er med til at skabe en større nytteværdi hos interessenterne. Den informative værdi 

vurderes at tiltrække nye udenlandske investorer, kreditorer og långiver, da de opnås en 

overbevisning af selskabets nuværende og fremtidig drift. For at få en bedre forståelse af 

regnskabsaflæggelse nytteværdi efter IFRS henvises der til nedenstående citat fra John F. 

Kennedy. 

“victory has a thousand fathers but defeat is an orphan” 

 

Citatet skal forstås sådan, at når et selskab har nået sit højeste punkt, vil der være en større 

interesse fra omverden. Dette gælder især interessenterne som kan se potentiale i selskabet, i 

form af en fremtidig gevinst eller en god samarbejdspartner. Til gengæld hvis et selskab begynder 

at genere tab, grundet dårlig ledelse, dårligt omdømme eller hård konkurrence på markedet, er 

der ingen der er interesseret i selskabet længere. Det er essentielt for ledelsen er at have tilfredse 

interessenter, som opnås ved at have en gennemsigtighed med dem via årsrapporten.    

 

Det er svært at vurderer præcist hvor meget mere nytteværdi ledelsen får af et IFRS-regnskab, da 

man altid har kørt efter ÅRL som har været tilstrækkelig for de danske interessenter. Dette vil 

kræve at man interviewer en del ledelsesgrupper, for at skabe en generalisering af nytteværdien 

af et IFRS-regnskab. Nytteværdien af et IFRS-regnskab vil teoretisk set være mere informativ og 

til fordel for interessenter over landegrænserne. Ledelsen vil derfor kunne se potentiale i et IFRS-

regnskab. 
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10.7.1.2 Regnskabsbrugere 

Regnskabsbruger kan deles op i de danske og de udenlandske interessenter. De danske 

regnskabsbruger vurderer lovene efter ÅRL tilstrækkelig informativ, mens de udenlandske 

interessenter ikke kan benytte ÅRL, da der er tale om en national lovgivning. De udenlandske 

interessenter vil ikke kunne sammenholde det med andre selskaber over landegrænserne og 

foretage en korrekt økonomisk beslutning. Nytteværdien af et regnskab fra regnskabsbrugers 

perspektiv er anderledes end regnskabsaflæggeren. Regnskabsaflæggeren formål er at 

tilfredsstille de nye interessenter, mens regnskabsbrugeren forventer en form for udbytte fra 

selskabet de har investeret i.  

 

Måden interessenterne kan se om deres investering har været lønsom, vil være på baggrund af 

en årsrapport. Det er under en større undersøgelse vurderet at det kvalitative er lige så vigtigt for 

en interessant som det kvantitative i et regnskab39. De kvalitative data er de ikke 

regnskabsmæssige data, men de tekstdele ledelsen selv har valgt at oplyse regnskabsbrugeren 

om. Dette kan være i form af en ledelsesberetning, som nævnt foroven og kan være meget 

informativ for en interessant. Ledelsen kan have fremhævet væsentlige forhold som f.eks. 

efterfølgende begivenheder, virksomhedsstyring og forventning til fremtiden mm. som er med i 

interessenternes overvejelser, før større økonomiske beslutninger foretages. Vi lever i en 

globaliseret verden hvor det ikke længere kun er tallene der gælder, men også andre faktorer 

såsom etik. 

 

 

 

 

 

 
39 https://www.ekl.dk/professionelle-investorer-har-stor-nytte-af-regnskabsinformation/ 
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Både ÅRL og IFRS-formål med et regnskab er som nævnt tidligere i opgaven at give et retvisende 

billede, som skal være til nytte for regnskabsbrugeren når der skal træffes økonomiske 

beslutninger. Gennemsigtigheden er også vigtigt for at kunne sammenholde regnskabet med 

andre selskaber i branchen og se, hvor lønsom ens investering er sammenholdt med de andre 

selskaber. Det vurderes at nytteværdi af et regnskab er vidt forskellig alt efter hvilke 

regnskabsbrugere der er tale om, som nævnt i undersøgelsesspørgsmål 4.  

 

Jo større et selskab er jo større krav er der til selskabets indhold i årsrapporten efter ÅRL. 

IFRS omfatter allerede de store selskaber og har nogle minimumskrav der skal følges.  

De danske regnskabsbruger vurderer informationsbehov afdækket efter ÅRL, dvs. at den mere 

information der er i et IFRS-regnskab ikke vurderes relevant for de danske regnskabsbrugere.  

 

De udenlandske interessenter vil ikke kunne gøre brug af de danske regnskaber, da det ikke er 

muligt at sammenligne tallene med de andre landes regnskaber. Der er her tale om forskellig 

begrebsramme for hvordan et regnskab stilles op og hvilke krav de skal indeholde. IASB-formål 

ved udarbejdelse af IFRS er at harmonisere de regnskabsoplysninger, der fremlægges af 

selskaberne40. Dette har været med til at imødekomme den globale problemstilling vedrørende 

gennemskuelighed mellem landegrænserne og opnå potentielle samarbejdspartner samt 

investorer.  

 

De udenlandske regnskabsbrugere opnår derfor et harmoniseret regnskab på et internationalt 

niveau, som kan sammenholdes med andre selskaber over landegrænserne. Ydermere bliver 

nytteværdien skabt på baggrund af de specificeret noter. Det er f.eks. efter IFRS ikke et krav at 

have ledelsesberetning som det er i ÅRL. IFRS har dog noget der minder om den danske 

ledelsesberetning ‘Practice Statement Management Commentary41’ hvor ledelsen kan oplyse 

relevante information. Dette er gennemgået yderligere under afsnit 10.1. 

 
40 https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/ifrs 
41 https://www.ifrs.org/issued-standards/management-commentary-practice-statement/ 
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10.7.1.3 Delkonklusion 

Nytteværdi af et IFRS-regnskab er svært at måle. Dette kræver større gennemgående arbejde af 

interviews med forskellige selskabers ledelse for at kunne sige noget om nytteværdien. På 

baggrund af opgaven vurderes det at ledelsen merværdi ved overgang til et IFRS-regnskab er at 

kunne tiltrække udenlandske investorer, kreditorer samt långiver, der kan have potentiale i et 

selskabs vækst. Der er her tale om at skabe gode samarbejdspartner som kan udnyttes til 

fremtidigt mål. Det at ledelsen aflægger efter IFRS og får nye interessenter ind, vil ikke påvirke de 

danske regnskabsbrugere. 

Ved regnskabsbruger er der forskel på nytteværdien alt efter hvilke interessenter der er tale om. 

IFRS-regnskabet henvender sig til de internationale regnskabsbruger der har en vis interesse i 

selskabet. Et IFRS-regnskab er mere specifikt end ÅRL som er med til at give den ekstra 

informative viden hos regnskabsbrugere. Det vurderes derfor at nytteværdien kommer helt an på 

hvilke regnskabsbrugere der er med at gøre 
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11 Konklusion 
For at kunne forstå konsekvenserne ved aflæggelse af IFRS-regnskab, er de væsentligste forskelle 

redegjort for at kunne analysere nogle af disse senere. Forskellen på disse elementer vedrører 

primært måden de bliver indregnet og præsenteret i selskabet. Der er tidligere været større 

forskelle mellem ÅRL og IFRS, da IFRS ikke var så udbredt. Løbende med årene fik IFRS mere 

anerkendelse og blev lovkrav at implementerer for børsnoterede selskabers koncernregnskaber, 

der gælder på tværs af EU-lande. Et IFRS-regnskab er teoretisk set mere informativ, grundet 

primært specifikke noteoplysninger som ikke er gældende efter ÅRL.  

 

Ydermere er der også redegjort for fundamentet af IFRS som er IFRS 1. IFRS 1 omhandler 

førstegangsimplementering af selve IFRS-regnskabet, Standarden indeholder blandt andet 9 

obligatoriske undtagelser, som selskabet skal følge og 21 frivillige undtagelser som selskabet 

frivilligt kan tage i brug, hvis dette vurderes relevant. Disse undtagelser er med til at give selskabet 

en ‘pusterum’ ved førstegangsaflæggelse, hvor det næste år skal fuld implementeres. 

 

Efter der er opnået forståelse af forskellen på de væsentligste elementer samt fundamentet af 

IFRS-regnskab, er der via et multiple casestudie analyseret forskellige nøgletal. Denne analyse 

årsagsforklare de enkelte påvirkninger IFRS har på nøgletallene. Der er her analyseret de 

regnskabsmæssige konsekvenser og hvilke betydninger dette vil have på regnskabet. Der er ved 

analysen af nøgletal indhentet 7 årsrapporter på selskabet, en uden IFRS-implementering og en 

med IFRS-implementering. Der er mellem disse 7 regnskaber foretaget analyse af nøgletallets 

påvirkning ved overgang til IFRS og hvilke konsekvenser dette medfører på det regnskabsmæssige 

område.  
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For at få den fulde forståelse er de ikke regnskabsmæssige forhold også analyseret som en støtte 

til analysen af den regnskabsmæssig del. Her er der fokuseret på ledelsens samt medarbejdernes 

rolle ved implementering af IFRS. Der er mange overvejelser både før, under og efter fasen. Der 

er foretaget en interview med en statsautoriseret revisor, til besvarelsen af opgaven for at få den 

mest praktisk forståelse af de ikke regnskabsmæssige konsekvenser. 

 

Under forløbet vil ledelsen opnå en forståelse af omfanget af informationsbehov, et IFRS-

regnskab kræver, selvom der er foretaget en detaljeret plan før selve implementeringen. 

Undervurdering vedrører primært indsamling af data, som vil være tidskrævende. Det er her 

vigtigt at der løbende hele tiden tages stilling til udfordringerne og følger op på disse.  

Ydermere gennemgås interessenter og de konsekvenser der er forbundet med et for sent 

regnskab.   

 

Efter der er opnået en forståelse af de regnskabsmæssige og ikke regnskabsmæssige 

konsekvenser, vurderes hvilke nytteværdi der er hos regnskabsaflæggeren og regnskabsbrugere. 

Dette er til dels besværlig at måle, da det kræver en del ressourcer for at kunne tage en samlet 

vurdering og generalisere dette. Det er her vigtigt at det er primært hos interessenterne der 

foreligger. 
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12 Perspektivering 
Vi lever i en globaliseret verden, som vil sige at verdensøkonomi aldrig har været så afhængig af 

økonomien mellem landegrænserne. Større økonomiske kriser i verden kan påvirke samtlige 

selskaber, som små og store. Den økonomisk krise har direkte en effekt på samtlige selskabers 

aktivitet, og ville kunne ses i regnskabet. 

 

 I nogle regnskaber vil man slet ikke kunne se effekten af den økonomiske krise, grundet skævt 

regnskabsår. Mindre selskaber såsom enkeltmandsvirksomheder er mere følsomme over krisen 

end større selskaber som er mere solide. Nogle selskaber har krisen til fordel, men disse er få42 

 

I start 2020 opstod der sådan en krise, som stadig i dag er med til at påvirke den globale økonomi. 

Der er her tale om Covid-19 som har spredt sig hurtigt over hele verden. Pandemien er af en stor 

størrelse som belaster landenes sundhedssektor. Her går staten ind og foretager visse tiltag for 

at undgå overbelastning i sundhedssektoren. Disse tiltag omfatter nedlukning af landegrænser, 

lukninger af kommunale arbejdspladser og dele af den private sektor43. Nedlukning er med til at 

påvirke den danske økonomi drastisk. 

 

IASB har fulgt pandemien nøje og løbende orienteret deres interessenter af mulige overvejelser.  

Bestyrelsen har foreløbigt i april 2020 vurderet at nogle undtagelser ifm. IFRS 16 vurderes 

værende nødvendigt, grundet Covid-19.  

 

 

Disse vedrører f.eks. valgfri fritagelse for at vurdere om en covid-19 relateret lejekoncession er 

en leasingmodifikation og at dette skal gøres klart i regnskabet, hvis undtagelsen benyttes44. 

 
42 https://www.beierholm.dk/nyheder-events/nyhed/nyhedselement/vis/detaljer/coronavirus-og-indvirkning-
paa-aarsrapporten/ 
43 https://www.information.dk/indland/2020/03/torsdag-begyndte-nedlukningen-danmark-paa-grund-
coronavirus-ved 
44 https://www.ifrs.org/projects/work-plan/ifrs-16-and-covid-19/  
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IFRS 16 trådte i kraft d. 1. januar 2019 og vurderes værende påvirket af den globale krise. Af 

konsekvenser er ledelsen valgfrit fritaget vurderingen om COVID-19 relateret lejekoncessioner er 

en leasing modifikation. Dette er kun tilfældet hvis lejeren har modtaget en rabat ved at indgå en 

lejekontrakt for en hurtig udlejning45. Regnskabsbrugeren vil hurtig kunne se at leasing har været 

påvirket af den globale krise og der ikke er foretaget modifikation heraf. 

 

IAS 10 svarer til den danske note vedrørende efterfølgende begivenheder. Her deles det op i 

regulerende og ikke regulerende begivenheder46. Ved regulerende begivenheder forstås 

begivenheder der giver yderligere oplysninger om forhold der eksisterede på balancedagen, og 

som derfor skal indarbejdes i regnskabet. Ved ikke regulerende begivenheder forstås 

begivenheder, der vedrører forhold, som opstår efter balancedagen, og som ikke indarbejdes, 

selvom de måtte være væsentlige. Her vil COVID-19 oplyses som en ikke regulerede begivenhed. 

 

Den globale situation kan enten have en stor effekt eller ingen effekt på selskabet, som 

interessenterne er interesseret i. Hvis der er foretaget større investeringer i selskabet, er det 

meget vigtigt for interessenten at vide usikkerheden for hans investering.   

 
45 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/covid-19-ifrs-standards-amendments-proposed.html 
46 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/64344%20Deloitte%20IFRS-
bog%202016%20IAS%2010.pdf 
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14 Bilag A 

Interview spørgsmål: 

Respondent:  Allan Wøhlk Høgh, statsautoriseret revisor hos PwC 

Interviewer: Zoya Bhatti og Klementina Abdiji 

Sted: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup 

Tidspunkt: d. 18. december 2019 

 

U2: Hvad får ikke-børsnoterede selskaber til at aflægge regnskab efter IFRS og hvilke regler 

skal de følge når de konverterer fra ÅRL til IFRS? 

-          Hvilke overvejelser/forhold får en virksomheds ledelse til at vælge at implementere 

IFRS? (frivillig/lovkrævede) 

U4: Hvilke ikke-regnskabsmæssige konsekvenser kan det medføre at aflægge regnskab efter 

IFRS? 

Før 

-          Hvilke overvejelser taler for og imod implementering af IFRS for regnskabsaflægger? 

-          Hvilke ressourcer bør ledelsen overveje før det vurderes at overgå til de 

internationale standarder? 

-          Hvilke strategiske overvejelser bør ledelsen foretage for at nå mest effektiv i mål 

med implementeringen? (projektplan) 

-          Hvordan ændres virksomhedens struktur ændres (nye systemer, uddannelser mm)? 
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Under 

- Hvilke typiske udfordringer støder ledelsen under overgangen til IFRS? 

- Hvem skal være indblandet i hele processtyring (afdelinger, medarbejder mm) og 

hvorfor? 

- hvordan skal den strategiske tilgang udformes under processen, som kan være med til at 

skabe succes for selskabet? 

- Hvilke applikationsvanskeligheder vil der være i forbindelse med overgangen? 

(datterselskab mm) 

Efter 

- Hvilke analyser eller andet vil ledelsen typisk foretage sig efter udarbejdelse af IFRS-

regnskabet? 

- Er der specifikke regler der skal følges når IFRS-regnskabet er endelig og skal udgives? 

- Hvilke indflydelse har det for regnskabsbrugere at der ved førstegangsimplementering er 

nogle frivillige undtagelser? Herunder sammenlignelighed med konkurrenter/på tværs af 

markeder 

- Kan der være tilfælde hvor ledelsen er udfordret på ‘cost benefit’ ved aflæggelse efter 

IFRS? 

  

  

 

 

 


