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Abstract 
This report is about development costs and intangible assets, and the accounting treatment of these, 

primary the Danish financial statements act (ÅRL), furthermore involvement of the International Finan-

cial Reporting Standards (IFRS) to compare and analyze on relevant areas related to development costs. 

First of all, the report will clarify what an intangible asset is, and how to distinguish between develop-

ment costs and research cost. There is a possibility to recognize some of the costs in the balance sheet, 

why the distinction is important for the companies. Furthermore, the definition of an intangible asset 

will be described, so that the reader has a fundamental understanding of the area. Followed by the 

general requirements in ÅRL. 

Afterwards the report will clarify, how development costs is supposed to be handled correct by the com-

panies if they follow the Danish standards. 

Another focus area is to identify how the Danish standards distinguish from international standards, and 

what the opportunities and demands the companies have related to the financial statement with the 

information that the users demand. 

The need to develop is increasing due to the global market, therefore it is interesting to look into the 

possibilities for the inclusion and measurement of costs related to development, and in relation to this, 

the presentation so that the users of the financial statements get the needed information. 

The report will identify which opportunities the companies have to satisfy the users of the financial 

statement if the use the Danish standards compared to the international standards. 

Therefore, there will be a strong focus on the users of the financial statements and what the users need 

for information is. An overall description of the report is, that it will provide the reader with knowledge 

on the users of the financial statement, what their need for information is, and if their needs is getting 

satisfactory covered, and what element the companies should have their focus on. 

At last the report will examine what the companies should have in mind when they are preparing the 

financial statements, with a focus on how they can provide the needed or requested information from 

the users. 
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Problemformulering 

Indledning 

Forbrugerne har i takt med informationssamfundets udvikling, fået lettere adgang til informationer om 

substituerende produkter på det globale marked. Globaliseringen har dermed skabt muligheder for for-

brugerne. Kombinationen af globalisering og informationssamfund har udvisket landegrænser, hvorfor 

danske virksomheder er i direkte konkurrence på det globale marked. Samtidig har det for virksomhe-

derne skabt en mulighed for at yde god service på et globalt marked, uden at være nødsaget til at have 

en afdeling eller lignende i et land, som der skal handles med. Derudover har den frie bevægelighed gjort 

det muligt at få produktionen samlet et sted og herfra sende produkterne ud i verdenen. 

Det er normalt, at virksomheder i Danmark afholder omkostninger til forskning og udvikling. Udviklings-

projekter og den viden som virksomheden tilegner sig gennem denne proces, vil være med til at skabe 

deres fremtidige økonomiske fordele. Mange virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling, er i 

“start-up” fasen, denne type af virksomheder har det klare mål, at deres produkt eller ydelse vil skabe 

succes. På den anden side har vi de veletablerede virksomheder, som ønsker at udvide deres sortiment 

eller er nødsaget til at forske og udvikle for at være i en stærk markedsmæssig position.  

Danske virksomheder, som hovedsageligt beskæftiger sig med medicin og teknologi, er som resultat af 

det globale marked i stigende grad nødsaget til at forske og udvikle for at kunne være konkurrencedyg-

tige på det globale marked. Virksomhederne, som afholder udviklingsomkostninger, har mulighed for at 

indregne disse omkostninger som aktiver i deres balance. De danske virksomheder har mulighed for at 

følge enten den danske regnskabslov, Årsregnskabsloven, eller de kan vælge at følge de internationale 

standarder, IFRS. 

Ovenstående korte indledning har givet anledning til at undersøge regler, muligheder og forskelle i de 

respektive regnskabslovgivninger. Da det er et meget stort område, vil der være et særligt afsnit om-

handlende afgrænsning. Herudover er det interessant at se, om der er elementer i lovgivningen, der kan 

bruges aktivt til at skabe mere værdi for regnskabsbrugerne.  
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Problemstilling 

Hvordan skal virksomheder regnskabsmæssigt behandle udviklingsomkostninger og bliver regnskabsbru-

gernes informationsbehov tilgodeset? 

Undersøgelsesspørgsmål 

1. Hvad er forskellen på udviklingsomkostninger og forskningsomkostninger, herunder 
definitionen af et immaterielt anlægsaktiv? 

Ved besvarelsen af dette underspørgsmål er det interessant, hvordan man skelner mellem udviklings- 

og forskningsomkostninger. Det er væsentligt for en virksomhed at sondre mellem disse typer af om-

kostninger, da indregningen afhænger heraf. Der vil ydermere blive redegjort for definitionen af et im-

materielt anlægsaktiv. I forbindelse med dette underspørgsmål forventes det at opnå tilstrækkelig for-

ståelse for forskellen mellem de to typer af omkostninger, hvilket giver et godt udgangspunktet for re-

sten af opgaven. 

 

2. Hvad er de generelle krav til årsrapporten ifølge Årsregnskabsloven? 
Som en naturlig overbygning af vores første underspørgsmål, vil vi med dette underspørgsmål under-

søge og redegøre for, hvilke generelle krav der er til årsrapporten, herunder en beskrivelse af de forskel-

lige regnskabsklasser. De generelle krav vil blive beskrevet ud fra begrebsrammen. Dette spørgsmål bi-

drager med generel viden samt forståelse for opbygningen af årsrapporten. 

 

3. Hvordan skal udviklingsomkostninger regnskabsmæssigt behandles efter Årsregn-
skabsloven? 

Dette underspørgsmål vil skabe en konkret og grundlæggende forståelse for regnskabslovgivningen, 

som er gældende for udviklingsprojekter samt omkostninger, som er relateret hertil. Vi vil beskrive kra-

vene for indregning, måling og præsentation, som er gældende efter ÅRL. Der vil ydermere være fokus 

på, hvordan omkostningerne skal håndteres alt efter regnskabsklasse. 
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4. Hvordan adskiller den regnskabsmæssige behandling af udviklingsomkostninger i ÅRL 
sig fra IFRS? 

I forlængelse af de tidligere spørgsmål vil det være interessant at sammenligne de internationale regn-

skabsstandarder med den danske Årsregnskabslov, på de punkter, hvor det er relevant. Her vil vi identi-

ficere de væsentlige forskelle. Spørgsmålet bidrager positivt til opgaven, da det skaber en forståelse for  

nogle af de overvejelser, der kan ligge til grund for valg af, hvilken en regnskabsstandard, som en virk-

somhed vælger at følge.  

 

5. Hvilke overvejelser gør regnskabsbruger sig forhold til præsentationen af udviklings-
projekter? 

I dette underspørgsmål vil vi ud fra rapporten “Værdien af årsrapporten II” udarbejdet af PWC og Co-

penhagen Business School i september 2017, analysere om regnskabsbrugerne får de informationer, de 

ønsker, for at kunne træffe beslutninger. Herudover vil vi analysere, om der er elementer i årsrapporten, 

som regnskabsbrugeren finder interessant, som regnskabsaflægger ikke har særligt fokus på. Analysen 

skal munde ud i en række forslag til forbedring af årsrapporten, samt hvordan præsentationen af udvik-

lingsomkostningerne kan bidrage til, at informationsbehovet hos regnskabsbruger bliver indfriet.   
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Afgrænsning 

Vi afgrænser os fra at skrive om regnskabsklasse A, da ejeren i denne regnskabsklasse altid hæfter per-

sonligt og ikke har pligt til at offentliggøre regnskabet. Herudover ses det sjældent, at udviklingsprojek-

ter er indregnet i en personlig virksomhed, da det er lettere få nye investorer ind i et selskab.  

Vi afgrænser os endvidere fra at skrive om mikrovirksomheder, da regnskabsbrugerne i udviklingsvirk-

somheder typiske ønsker mere information, end hvad kravene for mikrovirksomheder lægger op til.  

I opgaven vil vi undersøge den regnskabsmæssige behandling af udviklingsomkostninger ud fra IFRS og 

ÅRL. Vi nævner forskellen på udvikling og forskning og afgrænser os efterfølgende fra at skrive om forsk-

ningsomkostninger. 

I forbindelse med beskrivelsen af udviklingsprojekter afgrænser vi os fra at skrive om alle andre imma-

terielle anlægsaktiver, de vil dog blive berørt i forbindelse med beskrivelsen af forskellene mellem ÅRL 

og IFRS, da udviklingsomkostningerne er omfattet heraf og ikke har et særskilt afsnit i loven.  

Vi vil, i forbindelse med vores beskrivelse af udviklingsprojekter for kunder, kun beskrive den del, der 

kan indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afgrænser os derfor fra at beskrive behandlingen af 

entreprisekontrakter.  

I beskrivelsen af ledelsesberetningen vil vi kun komme med en kort opremsning af kravene til ledelses-

beretningen. Beskrivelsen skal bruges i vores analyse, hvor vi vil beskrive, hvilke elementer i ledelsesbe-

retningen, der er relevant for udviklingsvirksomheder at medtage. I vores arbejde med rapporten “Vær-

dien af årsrapporten II” vil vi kun berøre de elementer, der kan henføres over til en udviklingsvirksom-

hed. Vi vil tage udgangspunkt i regnskabsbrugeren og kort beskrive, hvordan virksomhederne leverer på 

de forskellige områder.  

  



9 
 

Metode   

Med henblik på at skabe et overblik for læser, er der i dette afsnit beskrevet, hvilke metodiske overve-

jelser, vi har gjort os i forbindelse med besvarelsen af opgaven, hvordan opgavens struktur er, samt 

hvordan der er indsamlet data. Herudover vil formålet med de områder, som opgaven består af, blive 

redegjort for.  

Opgavens struktur 

Opgaven er bygget op omkring en overordnet problemstilling, hvortil der er udarbejdet en række un-

derspørgsmål. Underspørgsmålene besvares enkeltvis og rundes af med en delkonklusion. Selve opga-

ven afrundes med en samlet konklusion samt en perspektivering.  

Underspørgsmålene, som fremgår af problemformuleringen, er med til at give en teoretisk beskrivelse 

af udviklingsprojekter. Efter det teoretiske er beskrevet, vil vi på baggrund heraf analysere regnskabs-

brugernes behov, herunder hvilke elementer som de mener, der er med til at styrke grundlaget for deres 

beslutninger, som træffes på baggrund af årsrapporten.  

Afslutningsvis vil vi lave en samlet konklusion på baggrund af de fem underspørgsmål. Herudover vil vi 

perspektivere resultaterne og komme med forslag til elementer, som udviklingsvirksomheder kan vælge 

at medtage i deres årsrapport for at tilgodese regnskabsbrugers ønsker.   

Dataindsamling  

Opgaven består af en teoretisk beskrivelse af udviklingsomkostninger, samt en analyse af forskellene af 

den regnskabsmæssige behandling af udviklingsomkostninger efter ÅRL og IFRS. Herudover er der lavet 

en analyse af, hvilke elementer i årsrapporten, regnskabsbrugerne vurderer som værende vigtige, for at 

kunne træffe beslutninger på baggrund af årsrapporten. 

I forbindelse med dataindsamlingen på den teoretiske del, er der taget udgangspunkt i den gældende 

lovgivning på området. Til beskrivelsen af regnskabspraksis efter den danske lovgivning, er der taget 

udgangspunkt i Årsregnskabsloven. I forbindelse med at der er identificeret forskelle mellem de danske 

og de internationale standarder, er der taget udgangspunkt i IFRS, herunder IAS 38. 
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IAS 38 anvendes samtidig som fortolkningsbidrag i årsregnskabsloven, da den danske lovgivning er be-

grænset på området for immaterielle anlægsaktiver, hvorfor der vil være elementer, som er identiske. 

Som supplement til standarderne og lovgivningen, er det taget udgangspunkt i vejledninger og fortolk-

ninger til lovgivningen. De primære producenter af disse fortolkninger og vejledninger er revisionshuse 

som PwC og Ernst & Young. Vi har gennem opgaven forholdt os kritisk til indholdet af materialet fra 

revisionshusene og løbende sammenholdt indholdet fra de forskellige huse, op mod hinanden. Udover 

materialet fra revisionshusene, har vi anvendt lærebogen “Finansiel rapportering - teori og regulering, 

4. udgave”.  

Vi har i forbindelse med vores analyse anvendt rapporten “Værdien af årsrapporten II” udarbejdet af 

PwC og Copenhagen Business School, som datagrundlag. Rapporten er udarbejdet for at undersøge, 

hvad værdien er af årsrapporten for regnskabsaflægger samt regnskabsbruger.  

Rapporten er valgt som datagrundlag, da den ud fra både regnskabsbrugere og -aflæggere, beskriver 

hvilke elementer i årsrapporten, der er med til at skabe værdi. 

Målgruppe  

Opgaven henvender sig primært til mindre virksomheder, som aflægger regnskab hvori, der er indregnet 

udviklingsomkostninger, eller potentielt kan blive indregnet udviklingsomkostninger. Der er visse be-

standdele af opgaven, som større virksomheder med udvikling også kan benytte sig af.  
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1. Hvad er forskellen på udviklingsomkostninger og forskningsomkostnin-
ger, herunder definitionen af et immaterielt anlægsaktiv?    
Da opgaven omhandler udviklingsomkostninger, vil dette spørgsmål tage udgangspunkt i at identificere 

forskellen mellem forsknings- og udviklingsomkostninger, da dette er væsentligt for præsentation og 

indregning. Udviklingsomkostninger er defineret som immaterielle anlægsaktiver, hvorfor der først kort 

vil blive redegjort for definitionen af et immaterielt aktiv.  

ÅRL's beskrivelse af immaterielle anlægsaktiver er meget kort, grundlæggende set foreskriver ÅRL, at 

alle immaterielle anlægsaktiver skal indregnes, hvis de opfylder de generelle definitions- og indregnings-

kriterier for aktiver. Definitionen på aktiver er ifølge ÅRL som udgangspunkt, ressourcer der er under 

virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder, og hvorfra økonomiske fordele forven-

tes at tilflyde virksomheden.1  

Netop fordi at beskrivelsen i ÅRL er kort, anvendes IAS 38 som fortolkningsbidrag i relation til definitio-

nen af immaterielle anlægsaktiver. Definitionen er i IFRS som følger: identificerbare, ikke monetære ak-

tiver uden fysisk substans, samtidig skal aktivet være under virksomhedens kontrol samt forventes at 

kunne tilføre fremtidige økonomiske fordele for virksomheden.2  

Ved identificerbart forstås, at aktivet skal kunne udskilles fra virksomheden, hvor det skal kunne sælges, 

overføres, licenseres, udlejes eller byttes. Dette skal enten kunne gøres alene eller sammen med andre 

aktiver eller forpligtelser. Alternativt skal aktivet være en følge af en kontraktlig eller juridisk rettighed, 

uanset om disse kan overdrages eller udskilles fra virksomheden. Det skal ydermere kunne identificeres, 

at det er aktivet, der genererer den økonomiske fordel.  

Ved ikke monetære aktiver forstås, at aktivet ikke kan sælges/omregnes til et fast beløb indenfor en kort 

periode, modsat monetære aktiver, som nemt kan konverteres til et fast beløb. Herved vil aktivet ikke 

være omfattet af andre regnskabsmæssige krav eller standarder og skal derfor behandles efter IAS 38 

som et immaterielt anlægsaktiv. Eksempler på monetære poster er, tilgodehavender og gæld samt kon-

tanter og andre likvider, som har en fast værdi.    

                                                            
1 Finansiel rapportering – teori og regulering, 4. udgave, Gjellerup, Gads forlag, side 226. 
2 EY – Indsigt i årsregnskabsloven 2019/20 – side 259 
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Det er endvidere et krav, at virksomheden har brugsretten over aktivet. Det betyder, at aktivet er under 

virksomhedens kontrol, og at virksomheden frit kan disponere over aktivet og således ikke er underlagt 

en leje eller leasingaftale.  

Det sidste krav til indregningen er, at det er sandsynligt, at virksomheden opnår økonomiske fordele af 

aktivet, det er således et krav, at der foreligger en klar forventning om, at aktivet vil kunne tilføre øko-

nomiske fordele ved en kommercialisering. Økonomiske fordele kan dels defineres som direkte indtæg-

ter, men samtidig vil effektivisering af processer og nedbringelse af omkostninger også være en økono-

misk fordel.  

Immaterielle anlægsaktiver, som kan og skal indregnes kan omfatte: Erhvervet goodwill, erhvervede va-

remærker, erhvervede kundelister, erhvervede udviklingsprojekter, software, licenser, patenter og ret-

tigheder, og internt oparbejdede udviklingsprojekter.  

Omkostninger til internt oparbejdede varemærker, koncessioner, kundelister, markedsandele, kunde-

loyalitet, internt oparbejdet goodwill, uddannelse og oplæring af personale, flytning af virksomheden, 

forskning og omkostninger relateret til opstart, skal alle indregnes som omkostninger i resultatopgørel-

sen.3 Dette giver et klart billede af, at forudsætning for indregning i balancen kun kan ske, hvis det er 

erhvervede aktiver og ikke internt oparbejdede.  

1.1 Forskningsomkostninger 

Det er vigtigt at kunne skelne mellem forskning og udvikling, da disse behandles forskelligt regnskabs-

mæssigt. Hensigten med dette undersøgelsesspørgsmål er at redegøre for, hvor forskellen mellem forsk-

ning og udvikling ligger, samt hvordan disse overordnet set behandles regnskabsmæssigt.  

Mange virksomheder afholder mange og dermed betydelige udgifter til forskning og udvikling, særligt 

forsknings- og teknologitunge virksomheder såsom medicinal- og elektronikvirksomheder, har store ud-

gifter til både forsknings- og udviklingsomkostninger. Udgifterne omfatter som oftest omkostninger til 

grundforskning, anvendt forskning samt udvikling.  

Omkostningerne afholdt til grundforskning anvendes for at tilegne sig viden på et ukendt område, disse 

omkostninger har ikke et specifikt anvendelsesformål for øje og skal derfor omkostningsføres i takt med, 

                                                            
3 EY – Indsigt i årsregnskabsloven 2019/20 – side 260 
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at omkostningerne afholdes. Udviklingsaktiviteterne afholdes derimod med et formål, nærmere sagt 

kommercielle formål, og er derfor anvendelsesorienterede.  

Den primære forskel på udvikling og forskning er, at man ved udvikling benytter sig af kendt viden, hvor 

man i forskning tilegner sig ny viden. Udviklingsomkostninger afholdes med henblik på at udvikle nye 

produkter, processer, systemer etc., hvoraf det kan forventes at skabe økonomiske fordele. Modsat er 

forskning hvor virksomheden bevæger sig ud i det ukendte og tilegner sig ny videnskabelig eller teknisk 

viden inden for et område.4 På baggrund af den viden som virksomheden tilegner sig gennem forsk-

ningsfasen, kan de begynde at udvikle.    

Disse typer af omkostninger kan skabe meget værdi for en virksomhed, da de ved at afholde omkostnin-

ger relateret til udvikling kan forbedre og sikre deres markedsposition. Disse projekter vil, så længe de 

er under udvikling, ikke skabe et håndgribeligt produkt, hvorfor det indregnes som et immaterielt an-

lægsaktiv i balancen. 

Omkostninger relateret til udvikling kan/skal, afhængigt af regnskabsklasse, indgå som et immaterielt 

anlægsaktiv, mens forskningsomkostninger skal indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at omkost-

ningerne afholdes.   

Derfor skal virksomheder, som har omkostninger relateret til enten udvikling eller forskning, få klarlagt 

i starten af processen, hvad de omkostninger, der afholdes, er relateret til. 

I forbindelse med indregning af udviklingsprojekter er det et krav, at projekterne opgøres hver for sig, 

og at afskrivningerne først kan påbegyndes, når et udviklingsprojekt er afsluttet. Udviklingsprojekter kan 

derfor defineres som enten igangværende udviklingsprojekter eller færdiggjorte udviklingsprojekter. 

Når først et udviklingsprojekt går fra at være under udførelse til færdiggjort, kan der ikke længere akti-

veres omkostninger relateret til det enkelte projekt.  

Ydermere kan afskrivninger udelukkende foretages på et færdiggjort projekt. I og med at det må forven-

tes, at det pågældende projekt først vil tilføre virksomheden økonomiske fordele, når det er taget i brug, 

giver dette mening.  

  

                                                            
4 https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/regnskabsmaessig-behandling-af-udvik-
lingsomkostninger 

https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/regnskabsmaessig-behandling-af-udviklingsomkostninger
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/regnskabsmaessig-behandling-af-udviklingsomkostninger
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1.2 Delkonklusion  

Definitionen af et immaterielt anlægsaktiv fremgår af ÅRL med IAS 38 som fortolkningsbidrag. Et imma-

terielt anlægsaktiv er defineret, som identificerbare ikke monetære aktiver uden fysisk substans som 

samtidig er under virksomhedens kontrol.   

Der er få forskelle mellem udvikling og forskning, det væsentligste for en virksomhed er at identificere, 

hvor i processen virksomheden befinder sig, og hvordan de omkostninger, der afholdes, forventes at 

gavne virksomheden på længere sigt, herunder om det forventes at skabe viden eller økonomiske for-

dele.  

Lovgrundlaget siger, at det må forventes, og er en forudsætning for aktivering af omkostninger relateret 

til udvikling, at disse afholdte omkostninger vil skabe fremtidige økonomiske fordele for virksomheden.  

Sammenhængen mellem om omkostningen skal aktiveres eller ej, hænger sammen med at en forsk-

ningsomkostning ikke kan antages eller forventes at ville tilføre økonomiske fordele, da der ikke er skabt 

noget andet end tilegnet viden på et område, hvor der er usikkerhed om hvorvidt, at forskningen vil 

skabe fremtidige økonomiske fordele. Hvor man ved afholdelse af omkostninger til udvikling har en di-

rekte forventning om, at der vil blive skabt en økonomisk fordel på baggrund heraf.  
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2. Hvad er de generelle krav til årsrapporten ifølge Årsregnskabsloven? 
 Alle danske erhvervsdrivende virksomheder uanset juridisk form med undtagelse af finansielle virk-

somheder og visse offentlige virksomheder, er underlagt årsregnskabsloven. En virksomhed er er-

hvervsdrivende, hvis den yder vare, rettigheder, pengemidler, tjenester eller lignende, og i den forbin-

delse normalt modtager vederlag5 for dette.   

2.1 De forskellige regnskabsklasser 

I forbindelse med at virksomheder skal aflægge regnskab, skal man først finde ud af, hvilken regnskabs-

klasse, virksomheden skal aflægge efter. Loven er bygget op omkring en ”byggeklodsmodel”, hvor der 

er forskellige regler alt efter, hvor stor virksomheden er. I de lave regnskabsklasser er der få regler og 

krav, mens der i de højere regnskabsklasser er flere og større krav. Virksomheder er inddelt i regnskabs-

klasserne A, B, C og D, hvor regnskabsklasse B er opdelt i B og Mirkovirksomheder, mens virksomhederne 

i regnskabsklasse C er opdelt i C mellem og C stor.  

I forbindelse med at virksomheder skal inddeles i de forskellige regnskabsklasser, kigges der på tre kri-

terier, balance, omsætning samt antal ansatte. For at en virksomhed skal skifte regnskabsklasse, skal 

virksomheden overskride to af tre kriterier i to på hinanden følgende regnskabsår. Rammerne for de 

forskellige regnskabsklasser følgende: 

Regnskabsklasse D består af alle børsnoterede og alle statslige aktieselskaber uanset størrelse.  

Regnskabsklasse C stor består af virksomheder, hvor balancen overstiger kr. 156 millioner, omsætningen 

er over kr. 313 millioner, og virksomheden har over 250 ansatte.  

Regnskabsklasse C mellem består af virksomheder, hvor balancesummen er mellem kr. 44 og 156 milli-

oner, omsætningen er mellem kr. 89 og 313 millioner, og virksomheden har mellem 50 og 250 ansatte.  

Regnskabsklasse B består af virksomheder med en balancesum på kr. 0-44 millioner, en omsætning på 

op til kr. 89 millioner og virksomheden har mellem 0 og 50 ansatte.  

Regnskabsklasse B mikrovirksomheder består af virksomheder med en balancesum på op til kr. 2,7 mil-

lioner, en omsætning på op til kr. 5,4 millioner og op til 10 ansatte.  

De forskellige regnskabsklasser er vist i Bilag 1. 

                                                            
5 EY – Indsigt i årsregnskabsloven 2019/20 – Kapitel 1.1 
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Selvom en virksomhed aflægger efter reglerne fra en lavere regnskabsklasse, kan den altid vælge at 

medtage elementer fra højere regnskabsklasser helt eller delvist, jf. ÅRL § 7, stk. 6. Hvis en virksomhed 

tilvælger elementer fra en højereliggende regnskabsklasse, er det et krav, at det skal nævnes i afsnittet 

om anvendt regnskabspraksis. Derudover er det et krav, at alle dele der knytter sig til regnskabsposten 

følges, det gælder indregning, måling, præsentation samt oplysninger, der knytter sig til posten. Det er 

dog ikke muligt kun at tilvælge elementer fra IFRS, her skal man omlægge 100 %, hvis man vil have 

elementer med.  

Selvom en virksomhed er erhvervsdrivende, er der ikke krav om, at den skal aflægge regnskab. Loven 

opdeler erhvervsdrivende virksomheder op i to grupper, dem der har pligt til at aflægge regnskab, og 

dem der ikke har pligt, men frivilligt kan gøre det.  

Jf. ÅRL § 3 har nedenstående erhvervsdrivende virksomheder pligt til at aflægge regnskab efter loven.  

- Aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber (skal omregistreres senest 15. april 

20216), partnerselskaber samt andre virksomheder med en tilsvarende struktur.  

- Interessentskaber og kommandantskaber, hvor komplementarer er aktieselskaber, anpartssel-

skaber, partnerskaber eller selskaber med en tilsvarende retsform. Interessentskaber og kom-

manditselskaber med ovenstående retsform er også omfattet heraf.  

- Erhvervsdrivende fonde.  

- Virksomheder med begrænset ansvar, herunder virksomheder som er omfattet af loven om visse 

erhvervsdrivende virksomheder § 3 (virksomheder og foreninger med begrænset ansvar og § 4 

(andelsselskaber med begrænset ansvar)), medmindre virksomheden er undtaget af den nævnte 

lov.  

De virksomheder, der ikke har pligt til at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven, er primært virk-

somheder med personlig hæftelse, som enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommandit-

selskaber, hvor de ansvarlige deltagere ikke er kapitalselskaber som beskrevet under ovenstående punk-

ter.  

  

                                                            
6 https://erhvervsstyrelsen.dk/afskaffelse-af-ivaerksaetterselskaber-IVS 

https://erhvervsstyrelsen.dk/afskaffelse-af-ivaerksaetterselskaber-IVS


17 
 

2.2 Regnskabets formål og de grundlæggende krav 

Formålet med årsrapporten er at give regnskabsbrugerne et indblik i virksomhedens aktiviteter og finan-

sielle formåen i det forgangne år. Årsrapporten er bygget op om en begrebsramme, der er med til at 

sikre, at årsrapporten giver et retvisende billede, hvilket står beskrevet i generalklausulen i ÅRL § 11. 

Som det fremgår af bilag 2 består begrebsrammen af fem niveauer, hvor de to første definerer målsæt-

ningen for regnskabet, og de tre sidste målesystemer der gør, at regnskabsbruger kan bruge regnskabet. 

2.3 Niveau 1 – Brugernes informationsbehov 

I niveau et fastsættes regnskabsbrugeren og dennes informationsbehov. Jf. ÅRL § 11 skal årsregnskabet 

give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling samt periodens resultat. 

Det er endvidere et krav, at ledelsesberetningen er retvisende for virksomhedens aktiviteter. 

I den forbindelse skal virksomheden fastsætte, hvem der er interessenter, og hvem der dermed er regn-

skabsbrugeren. Det kan være svært at indfri alle regnskabsbrugerens informationsbehov, da årsrappor-

ten er et standardprodukt med faste rammer, og interessenterne typisk har et heterogent informations-

behov. Her vil de professionelle investorer typisk have et behov for meget detaljeret oplysninger for at 

kunne analysere virksomheden og komme med anbefalinger, mens andre interessenter som eksempel-

vis banker blot har behov for et letforståeligt overblik til at sikre, at de kan få deres penge hjem. 

Der er selvsagt mange regnskabsbrugere, lige fra den ansatte til kreditorer, investorer, konkurrenter, 

kunder og lokalsamfundet, alle disse kan være interesseret i virksomhedens finansielle og driftsmæssige 

stilling, og det er svært at tilfredsstille dem alle. 

Årsrapporten har en række opgaver over for regnskabsbrugeren og interessen varierer alt efter, hvem 

der er interessent. Tre af de vigtigste formål for årsrapporten er prognose, kontrol og fordelingsopgave. 

Årsrapporten anses som værende en vigtig brik i forhold til prognose og bedømmelsen af en virksom-

heds evne til at generere nettopengestrømme i fremtiden. I den forbindelse kigger man på virksomhe-

dens aktiver, altså virksomhedens økonomiske ressourcer, herunder fordelingen af disse mellem egen-

kapital og forpligtelser. Herudover kigger man på virksomhedens resultatopgørelse, hvor virksomhedens 

omsætning, omkostninger og resultat er et resultat af ændringer i virksomhedens økonomiske ressour-

cer.  
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Et andet vigtigt element i årsrapporten til prognoseformål er pengestrømsopgørelsen, der især sam-

menholdt med resultatopgørelsen og faktiske begivenheder, giver et endnu mere nøjagtigt billede af 

virksomhedens nettopengestrømme.  

Ledelsesberetningen spiller en meget vigtig rolle i forhold til prognosen. Det er her virksomheden har 

mulighed for at beskrive, hvad de forventer det kommende år, både i forhold til udvikling i resultatet, 

men også om de forventer at investere i nye udviklingsprojekter.  

Udover den fremadrettede prognoseopgave er der også en bagudrettet kontrolopgave i regnskabet, 

hvor det kontrolleres, om virksomheden har formået at skabe værdi for aktionærerne i form af positive 

resultater og høj forrentning af egenkapitalen. Herudover kigger man på, om udviklingen skyldtes initi-

ativer fra ledelsen, eller om udviklingen er sket på baggrund af eksterne faktorer. Altså om virksomheden 

tjener penge, fordi den er godt dreven, eller fordi det går godt i samfundet.  

Det er ikke kun de økonomiske og finansielle poster, man kigger på i forbindelse med kontrollen. Regn-

skabsbrugeren har også mulighed for at sammenholde årets økonomiske udvikling med den forventede 

udviklingen i ledelsesberetningen fra året før.  

Herudover har årsrapporten en fordelingsopgave, der har til formål at fordele virksomhedens overskud 

på baggrund af årets nettopengestrømmene. Ledelsen skal afveje, om virksomhedens overskud har 

bedst af at blive i virksomheden og dermed kan bruges til geninvestering i nye projekter, eller man kan 

vælge at udlodde udbytte, hvis man mener, at investorerne bedre selv kan forrente pengene end nye 

investeringer vil kunne forrente.  

Udover udbytte kan overskuddet også fordeles på anden vis. Det kan være i form af bonusprogrammer 

til medarbejdere eller tantieme til bestyrelsen.  

Alt i alt er der mange interessenter, når en virksomhed aflægger regnskab, og det kan være svært at 

tilfredsstille alle.  

2.4 Niveau 2 – Kvalitative egenskaber 

I niveau to kigges der på kvalitetskravene til årsrapporten. For at årsrapporten kan have en nytteværdi 

for regnskabsbrugeren, er det nødvendigt, at oplysningerne deri både har en relevans og er valide. Det 

er vigtigt, at begge parameter er opfyldt, da relevante oplysninger, uden validitet, ikke har nogen nytte-

værdi for regnskabsbrugerne, omvendt har valide oplysninger uden relevans heller ingen nytteværdi for 
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regnskabsbrugeren. Udover de fundamentale egenskaber som relevans og validitet, kigges der på for-

stærkende egenskaber, som er sammenlignelighed, verificerbarhed, rettidighed og forståelighed. I bilag 

3 fremgår alle de kvalitative egenskaber. 

Ved relevante informationer forstås informationer, der kan være med til at gøre en forskel for regn-

skabsbrugeren og oplysninger, der kan bruges til at træffe beslutninger ud fra. Relevante informationer 

vil have en prognoseværdi eller en beskæftigelsesværdi og i nogle tilfælde begge dele.  

Ved prognose forstås oplysninger, der kan bruges i eksempelvis investorers eller kreditorers prognose 

for virksomheden. Regnskabsoplysninger kan i sig selv aldrig være en prognose, da det er op til regn-

skabsbrugeres selv at træffe sine beslutninger på baggrund heraf.  

Bekræftelsesværdien er værdien af de realiserede tal. Tidligere er der oparbejdet forventninger til virk-

somheden, som regnskabsbrugeren kan sammenholde det realiserede med. Dette er med til enten at 

forbedre eller forringe regnskabsbrugerens tillid til regnskabet alt afhængig af, hvor god virksomheden 

tidligere har været til at opstille forventninger til fremtiden. Bekræftelsesværdien bruges derfor aktivt i 

forbindelse med prognoseværdien. 

Ved valide informationer forstås, at de finansielle informationer, der er givet, også er præsenteret tro-

værdigt, og at de afspejler de ressourcer samt transaktioner og begivenheder, der ligger til grund herved. 

For at informationerne kan anses for værende valide gælder det, at informationerne er fuldstændige, 

neutrale og fejlfri.  

Ved fuldstændige informationer forstås det, at alle informationer, der er nødvendige for at kunne træffe 

eksempelvis rationelle investerings- eller kreditbeslutninger, er med i den finansielle rapportering.  

Årsrapporten indeholder selvsagt ikke alt finansiel rapportering, hvorfor det er vigtigt, at den informa-

tion der bliver medtaget i årsrapporten, afspejler den information, der ikke bliver medtaget i årsrappor-

ten.  

Det er vigtigt, at informationerne i årsrapporten er neutrale. Årsrapporten må ikke have til hensigt at 

trække regnskabsbrugeren i en retning, der vil kunne tilgodese regnskabsaflæggerne. Dette vil medføre, 

at informationerne i årsrapporten ikke anses for værende valide.  

Det er vigtigt, at informationerne i årsrapporten er fejlfri. Mange poster i balancen er opgjort på bag-

grund af regnskabsmæssige skøn og bærer derfor en vis risiko for, at værdien ikke er korrekt. Under 

passiverne gælder det eksempelvis hensatte forpligtelser, mens der på aktivsiden er stor usikkerhed 
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forbundet med, om aktiverne kan give virksomheden fremtidige økonomiske fordele, eksempelvis kan 

der være usikkerhed relateret til tilgodehavender, herunder om det forventes, at alle tilgodehavender 

er likvide.  

Udover de fundamentale egenskaber har årsrapporten en række forstærkende egenskaber. De forstær-

kende egenskaber er egenskaber, der er med til at skille mindre nyttig information fra og dermed er med 

til, at regnskabsbrugeren bedre kan træffe beslutninger på baggrund af årsrapporten. Det er vigtigt, at 

årsrapporten bygger på validitet og relevans.  

Det er vigtigt, at der er sammenlignelighed i regnskaberne. Når man kigger på sammenlignelighed i regn-

skaber, kigges der både på virksomheder imellem og sammenlignelighed i virksomhedens årsrapport, år 

efter år. Det er afgørende for sammenligneligheden, at der er de samme retningslinjer for regnskabsaf-

læggelse i et land, således har regnskabsbrugeren mulighed for at sammenligne årsrapporter for forskel-

lige virksomheder med hinanden og på baggrund heraf træffe de bedste beslutninger, eksempelvis i en 

investeringssituation.  

Det er endvidere vigtigt, at der er konsistens i årsrapporten, og at det er de samme indregningskriterier 

og måleattributter, der anvendes år efter år. Det er vigtigt, at årsrapporten bliver udarbejdet på samme 

måde hvert år, da regnskabsbrugeren på den måde kan lave en bedre tidsanalyse og på den måde bedre 

udarbejde prognoser.  

I forbindelse med indregning og måling i balancen er der også en vis usikkerhed, i den forbindelse kigger 

man på verificerbarhed. Der er forskellige grader af verificerbarhed på de forskellige poster i balancen. 

Ser man eksempelvis på bankindestående, er det forholdsvis let at verificere værdien af denne, men 

kigger man på en investeringsejendom eller et udviklingsprojekt, er der en større usikkerhed omkring 

værdiansættelsen, og i den forbindelse er der behov for at få verificeret værdien.  

Rettidighed er også et vigtigt parameter i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten. Ved rettidig in-

formation forstås information, der kan bruges inden informationen er uden indflydelse, da den derefter 

vil være irrelevant.  

En sidste forstærkende kvalitativ egenskab er forståelighed. Det er vigtigt, at alt information, der gives i 

årsrapporten er forståelig, således at regnskabsbrugeren kan anvende informationen. Det er dog her-

med ikke sagt at information, der er svært forståeligt, skal undlades i årsrapporten. Alt nyttig information 

skal medtages.  
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Før man overhovedet kigger på, om oplysninger er relevante og valide, kigger man på tærskelværdien 

og om informationen er væsentlig samt om nytten er større end omkostningen i forhold til den finan-

sielle rapportering.   

Alle de kvalitative egenskaber skal sammen være med til at give et retvisende billede af årsrapporten.  

2.5 Niveau 3 – Definition af elementer  

I niveau tre definerer man de elementer, regnskabet er bygget op om. Begrebsrammen er bygget op om 

det formueorienterede regnskabsparadigme, og alle elementer ses derfor ud fra balancen. Elementerne 

i årsrapporten er aktiver, forpligtelser, egenkapital, omkostninger samt totalindkomst.  

Et aktiv er en ressource, der er opstået som følge af tidligere begivenheder, og som forventes at skabe 

en fremtidig økonomisk fordel for virksomheden.  

En forpligtigelse er en forpligtelse, der er opstået som et resultat af tidligere begivenheder, og som for-

ventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele for virksomheden.  

Egenkapitalen er værdien af virksomhedens aktiver fratrukket alle forpligtigelser. 

Indtægter er stigninger i økonomiske fordele, det kan være en stigning i aktiverne eller et fald i virksom-

hedens forpligtelser, som begge vil medføre en stigning i egenkapitalen. Et indskud på egenkapitalen ses 

ikke som en indtægt.  

Omkostninger er fald i økonomiske fordele, herunder fald i aktiver eller stigninger i forpligtigelser, som 

begge medfører et fald på egenkapitalen. Udlodninger anses ikke som værende en omkostning.  

Ved totalindkomst forstås årets samlede ændringer på egenkapitalen med undtagelse af transaktioner 

med ejerne. Det vil sige stigninger eller fald i aktiverne fratrukket forpligtelser plus transaktioner med 

ejerne. Totalindkomsten kan vises i egenkapitalopgørelsen.  

Afslutningsvis skal egenkapitalen også defineres. Egenkapitalen kan defineres som finansiel eller fysisk 

kapitalvedligeholdelse.  

Ved finansiel kapitalvedligeholdelse måles overskuddet på baggrund af den bogførte værdi ultimo i for-

hold til den bogførte værdi primo, når transaktionerne med ejerne er fratrukket. Finansiel kapitalvedli-

geholdelse består enten af bevarelse af uændret nominelle beløb eller uændret generel købekraft.  
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Ved fysisk kapitalvedligeholdelse måles overskuddet ved stigningen i den fysiske produktionskapacitet, 

når transaktionerne med ejerne undlades. Ved fysisk kapitalvedligeholdelse indebæres det, at egenka-

pitalens specifikke købekraft bevares.  

2.6 Niveau 4 – Indregning og måling 

Ved indregning og måling forstås den første indregning og efterfølgende måling.  

For at en begivenhed kan indregnes i årsrapporten, skal to kriterier være opfyldt. Først skal det være 

sandsynligt, at der vil tilfalde eller fragå virksomheden økonomiske fordele, samt at posten kan måles 

validt til kostpris eller værdi.  

For at der kan ske indregning, skal begivenheden passe ind i en af elementerne beskrevet i niveau tre. 

Og det skal være en økonomisk ressource på balancedagen.  

Der er mange elementer, der passer ind i elementerne i niveau tre, men jf. ÅRL § 33, stk. 1, skal der først 

ske indregning, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, samt 

at aktivets værdi kan måles pålideligt.  

Loven skriver, at det skal være ”sandsynligt”, at der vil tilflyde virksomheden økonomiske fordele. Der 

er ingen beskrivelse af, hvornår det vurderes at være sandsynligt, men ifølge IASB’s begrebsrammen skal 

der ske indregning, når det er mere sandsynligt end ikke7, hvilket i praksis betyder over 50 %.  

Ligesom aktiver skal forpligtelser indregnes, når det er sandsynligt, at økonomiske fordele vil fragå virk-

somheden.  

Efter det er defineret om aktivet eller forpligtelsen vil bidrage til om en økonomisk fordel vil til- eller 

fragå virksomheden, kigger man på, om posten kan indregnes til kostpris eller værdi. Første indregning 

vil i langt de fleste tilfælde være til kostpris, men der er enkelte tilfælde, hvor der vil ske indregning til 

en anden værdi, det kan eksempelvis være indregning af finansiel leasing, hvor kapitalværdien kan være 

måleattribut.  

Herudover er der en række immaterielle anlægsaktiver, som kan være svære at opgøre korrekt. Grundet 

de store krav til fejlfrihed, er omkostningerne i mange tilfælde omkostningsført8.  

                                                            
7 Finansiel rapportering – teori og regulering, 4. udgave, Gjellerup, Gads forlag, side 215 
8 Finansiel rapportering – teori og regulering, 4. udgave, Gjellerup, Gads forlag, side 215 
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Dette er især et problem i et videnssamfund, hvor den viden man tilegner sig under udviklingen af nye 

produkter, bliver omkostningsført. Således er værdien af den viden, man har opnået, ikke er afspejlet i 

regnskabet.  

Udover de finansielle data, der er fastlagt ud fra IASB, er der samtidig en række krav i ÅRL, der går i tråd 

med indregningen. Der er meget strenge krav til, hvilke poster, der kan indregnes i den finansielle rap-

portering. I ÅRL er det muligt at indregne poster, som har høj relevans, men som ikke kan opgøres validt. 

Disse poster kan medtages i ledelsesberetningen eller i supplerende beretninger. Disse beretninger kan 

dermed ses som et supplement til balancen, hvor regnskabsbrugeren kan hente yderligere information.  

I forbindelse med den efterfølgende måling identificerer og klassificerer man forskellige økonomiske 

fænomener på grundlag af forskellige aspekter og måleattributter. I det formueorienterede regnskabs-

paradigme måler man måleattributterne til dagsværdien.  

Udover dagsværdien kan aktiver og forpligtelser indregnes til salgsværdi, nettorealisationsværdi, kapi-

talværdi, genanskaffelsesværdi, historisk kostpris, amortiseret kostpris, genindvindingsværdi eller 

brugsværdi.  

Dagsværdien er den værdi, et aktiv kan udveksles eller en forpligtelse kan udlignes mellem to af hinan-

den uafhængige parter.  

Salgsværdien er den værdi et aktiv kan handles til på balancedagen eller den pris, der skal betales for at 

fritage sig for en forpligtelse på balancedagen.  

Nettorealisationsværdien for et aktiv er salgsværdien for aktivet fratrukket eventuelle salgs- og distribu-

tionsomkostninger, altså nettoindbetalingerne. For en forpligtelse er det summen af de nettoudbetalin-

ger, der betales i forpligtelsens løbetid.  

Kapitalværdien for et aktiv er nutidsværdien af de fremtidige nettoindbetalinger, som et aktiv forventes 

at kunne indbringe ved opretholdelse af den nuværende funktion. Nutidsværdien af en forpligtelse må-

les på grundlag af alle fremtidige nettoudbetalinger i forpligtelsens restløbetid.  

Ved genanskaffelsesværdien for et aktiv forstås den værdi, virksomheden skal betale for et tilsvarende 

aktiv på balancedagen. For forpligtelser forstås værdien af det provenu, virksomheden vil modtage ved 

at påtage sig en tilsvarende forpligtelse på balancedagen.  
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Den historiske kostpris for et aktiv er den pris, der er betalt ved erhvervelse af aktivet, uanset om det er 

erhvervet af en ekstern part, eller om det er internet fremstillet. For en forpligtigelse forstås det veder-

lag, der er modtaget for at påtage sig forpligtelsen.  

Ved amortiseret kostpris forstås den værdi, som et aktiv eller en forpligtelse er målt til ved første ind-

regning. Efter første indregning fratrækkes afdrag, tillæg eller fradrag af af- og nedskrivninger på det 

beløb, der er indregnet, og det beløb der er forfaldent. 

Ved brugsværdien forstås værdien de økonomiske fordele af et aktiv med tillæg af en eventuel restsum 

efter endt brugstid.  

2.7 Niveau 5 – Klassifikation og præsentation 

Efter man har været igennem de fire første niveauer i begrebsrammen, skal retningslinjerne for hvordan 

informationerne præsenteres i årsrapporten specificeres. I forbindelse med at der skal ske klassifikation 

gælder der altid to elementer.  

Ingen af de eksisterende begrebsrammer har udarbejdet dette niveau, men henholder sig til de tekniske 

retningslinjer.  

1. De kriterier eller egenskaber, der danner grundlag for klassifikationen, skal altid være relevante 

for regnskabsbrugeren for, at brugeren kan få dækket sit informationsbehov. I forbindelse med 

prognoseopgaven gælder det om at klassificere med et fremadrettet perspektiv, mens der ved 

kontrolopgaven er et bagudrettet perspektiv.  

2. Transaktioner og begivenheder skal kunne klassificeres på baggrund af de valgte kriterier eller 

egenskaber, dette gør, at der dannes homogene klasser. I forbindelse med aggregering af data 

mistes der information, dette er dog en nødvendighed, da klassifikationen ellers kan være helt 

misvisende.9  

Udover de fem niveauer har i ÅRL § 13 sammensat ni grundlæggende forudsætninger for årsrapporten.  

Der skal være klarhed i regnskabet, årsrapporten skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde, så 

regnskabsbruger har let adgang til den ønskede information.  

                                                            
9 Finansiel rapportering – teori og regulering, 4. udgave, Gjellerup, Gads forlag, side 219-220 
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Der skal være substans i årsrapporten. Der skal tages hensyn til det reelle indhold frem for formalia uden 

reelt indhold.  

Indholdet i årsrapporten skal være væsentligt. Det er vigtigt for regnskabsbrugeren, at indholdet i års-

rapporten er væsentligt, så regnskabsbrugeren let kan danne sig et overblik og træffe beslutninger på 

baggrund heraf. Det kan være svært for regnskabsaflæggeren at vurdere, hvornår en information er 

væsentlig, da de forskellige regnskabsbrugere ser forskelligt på det.  

Årsrapporten skal aflægges med going concern for øje, medmindre virksomheden ikke skal eller kan 

fortsætte driften. Hvis det er tilfældet, skal indregningen og målingen tilpasses til afviklingen.  

Informationerne i årsrapporten skal være neutrale. Oplysningerne må ikke være tendentiøse i forhold 

til regnskabsaflæggerens egne interesser.  

Der skal være korrekt periodisering i årsrapporten. Det er et krav, at der sker indregning på det tidspunkt, 

hvor transaktionen eller begivenheden sker og ikke på det tidspunkt, hvor selve pengestrømmen er.  

Indregningsmetode og målingsgrundlag skal ske med konsistens, således at der er sammenlignelighed.  

Alle indregninger skal ske efter bruttoprincippet, hvilket betyder, at alle transaktioner, begivenheder og 

ændringer i målinger skal indregnes hver for sig, og der ikke må ske udligninger mellem indregnede 

poster.  

Der skal være kontinuitet i årsrapporten, hvilket betyder, at alle ultimo tal fra året før skal udgøre pri-

mobalancen for året. Herudover betyder det, at der ikke skal ske ændringer i indregning og måling.  

ÅRL § 13 har dermed til formål at give størst mulig nytteværdi for regnskabsbrugeren. Årsrapporten skal 

udarbejdes, så regnskabsbrugeren har lettest mulig adgang til de informationer, brugeren ønsker.  

2.8 Ledelsesberetningen 

I forbindelse med at virksomheder aflægger årsregnskab efter ÅRL, er der i alle regnskabsklasser krav 

om, at årsrapporten skal indeholde en ledelsesberetning. Indholdet af ledelsesberetningen skal være 

retvisende i forhold til udviklingen i virksomheden, både i forhold til udviklingen i det forgangne år, samt 

forventningerne til det kommende år. Selvom ledelsesberetningen er et krav uanset regnskabsklasse, er 

der forskellige krav, til de forskellige regnskabsklasser.  
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Ledelsesberetningen er ikke underlagt revision, og revisor gennemgår kun beretningen og kommer med 

en udtalelse omkring, om den er i overensstemmelse med årsrapporten, samt at alle lovpligtige elemen-

ter er medtaget.  

For virksomheder, der aflægger efter reglerne i regnskabsklasse B, er det, jf. lovbemærkningerne til ÅRL 

§ 76 a, muligt at undlade at medtage en særskilt ledelsesberetning. Virksomheden skal dog fortsat med-

tage ledelsesberetningen i årsrapporten, hvilket gøres under noterne.  

Kravene til ledelsesberetningen for udviklingsvirksomheder, der aflægger efter reglerne i regnskabs-

klasse B er ikke så store. JF ÅRL § 76 a, skal klasse B virksomheder kun beskrive virksomhedens væsent-

ligste aktivitet samt beskrive væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold. 

For en udviklingsvirksomhed kan det eksempelvis være usikkerhed omkring going concern eller usikker-

hed omkring indregning og måling af udviklingsprojekter. Ledelsesberetningen er ikke underlagt revision 

og ved usikkerheder er der derfor også krav om, at usikkerhederne beskrives i noterne.  

Hvis en udviklingsvirksomhed har egne kapitalandele, er der også krav om, at dette beskrives i ledelses-

beretningen.  

For virksomheder, der aflægger efter reglerne for regnskabsklasse C mellem, er der krav om en særskilt 

ledelsesberetning, der er endvidere også større krav til indholdet, end virksomheder for virksomheder, 

der aflægger efter regnskabsklasse B. Virksomheder, der aflægger efter reglerne for regnskabsklasse C 

mellem, skal have følgende elementer med.  

- “Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter. 

- Beskrivelse af eventuelle usikkerheder ved indregning eller måling, så vidt muligt med beløbsan-

givelse. 

- Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt 

muligt med beløbsangivelse. 

- Redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold.  

- Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre 

faktorer, der er lagt til grund for beskrivelsen.  

- Beskrivelse af virksomhedens vidensressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige 

indtjening.  
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- Beskrivelse af virksomhedens risikoprofil og risikostyring, herunder forretningsmæssige og finan-

sielle risici i det omfang, disse forhold ligger ud over, hvad der er almindeligt forekommende 

inden for virksomhedens branche. 

- Beskrivelse af virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyg-

gelse, reduktion eller afhjælpning af skader herpå.  

- Beskrivelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden.  

- Omtale af filialer i udlandet.  

- Beskrivelse af årets resultat sammenholdt med tidligere udmeldte forventninger, herunder be-

grundelse for eventuelle afvigelser.  

- 5-års hoved- og nøgletal.”10 

For virksomheder, der aflægger efter reglerne for regnskabsklasse C stor og D, er der en række yderligere 

krav. Her er der krav om beskrivelse af ikke-finansielle forhold, redegørelse for samfundsansvar, måltal 

og politikker for underrepræsenterede køn samt betaling til myndigheder.  

Herudover er der i regnskabsklasse D, statslige og børsnoterede virksomheder, krav om oplysninger le-

delseshverv i andre virksomheder, redegørelse for virksomhedsledelse, samt der er krav om kapitalfor-

hold og overtagelsestilbud i børsnoterede virksomheder.  

I ledelsesberetningen er det muligt for virksomheder, der aflægger efter reglerne i de lave regnskabs-

klasser, at medtage elementer fra de højere regnskabsklasser.  

  

                                                            
10 EY indsigt i årsregnskabsloven 2019/20 - side 103-104 
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2.9 Delkonklusion 

ÅRL er udarbejdet således, at der er gradvist større krav alt efter virksomhedens størrelse. I takt med at 

en virksomheds omsætning, balancesum og antal medarbejdere stiger, stiger kravene til årsrapporten 

også.  

Begrebsrammen er bygget op i fem niveauer, hvor man først identificerer regnskabsbrugeren og finder 

ud af, hvad deres informationsbehov er. Herefter fastlægger man årsrapportens kvalitative egenskaber, 

hvor relevant og valid information efterfølgende indarbejdes i årsrapporten, mens  ikke nyttige og om-

kostningstunge elementer ikke medtages. Dette går også i fin tråd med de fire regnskabsklasser, hvor 

mindre virksomheder ikke skal indarbejde omkostningstung og for regnskabsbrugeren ikke nyttig infor-

mation. Herefter defineres de forskellige elementer, inden indregningen og målingen beskrives i niveau 

fire. Til sidst klassificeres og præsenteres elementerne.  

Alt dette er med til, at regnskabsbrugeren få de informationer, de ønsker og på baggrund heraf træffe 

de beslutninger, der syntes bedst for dem.  
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3. Hvordan skal udviklingsomkostninger regnskabsmæssigt behandles ef-
ter Årsregnskabsloven? 
Alle danske virksomheder der aflægger regnskab efter reglerne i ÅRL, er underlagt en række retningslin-

jer og krav vedrørende indregning, måling og præsentation af immaterielle anlægsaktiver og herunder 

udviklingsomkostninger.  

3.1 Regnskabsmæssig behandling efter ÅRL 

Som beskrevet i kapitel 1, er reglerne i ÅRL omkring immaterielle anlægsaktiver herunder udviklingsom-

kostninger bygget op på reglerne i IAS 38. Dog er der forskel på indregning, måling og præsentation alt 

efter, om årsrapporten aflægges efter reglerne i ÅRL eller IFRS.  

I forbindelse med behandling af udviklingsomkostninger efter ÅRL er der forskellige krav, alt efter hvilken 

regnskabsklasse virksomheden aflægger regnskab efter. I de lave regnskabsklasser er der ikke så mange 

krav, mens der i de højere regnskabsklasser er flere krav, lovens opbygning er beskrevet i ÅRL § 7. ÅRL 

giver dog mulighed for, at virksomheder i de lavere regnskabsklasser, kan tilvælge elementer fra de hø-

jere regnskabsklasser, jf. ÅRL, § 7, stk. 6, og dermed give regnskabsbrugerne informationer, som de ellers 

ikke er forpligtet til give. Et udviklingsprojekt er som udgangspunkt et aktiv og skal derfor indregnes i 

balancen, afhængigt af regnskabsklasse, kan udviklingsomkostninger alternativt indregnes som omkost-

ninger i resultatopgørelsen.  

3.2 Første indregning af udviklingsomkostninger efter ÅRL 

For at der kan ske indregning af immaterielle anlægsaktiver, herunder udviklingsprojekter, skal aktivet 

opfylde definitionen for et immaterielt anlægsaktiv i IAS 38, som er beskrevet i kapitel 1.  

Ved første indregning af udviklingsprojekter skelnes der først og fremmest imellem, om der er tale om 

erhvervede eller egenudviklede udviklingsprojekter, og om udviklingsprojektet udføres til eget forbrug, 

altså om virksomheden selv skal drage økonomiske fordele af projektet gennem brug, eller om udvik-

lingsprojektet udvikles med henblik på, og/eller med aftale om, at projektet skal sælges videre til tred-

jepart som en vare eller entreprisekontrakt.  

Herudover gælder de generelle krav for aktiver. Ressourcen skal være under virksomhedens kontrol, og 

der skal være forventninger om, at der vil tilflyde virksomheden økonomiske fordele som følge af udnyt-

telse af aktivet.  
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Ved erhvervede udviklingsprojekter er der krav om, at aktivet skal indregnes på balancen. Jf. ÅRL § 33 

er der krav om, at erhvervede udviklingsprojekter altid skal indregnes i balancen uanset, hvilken regn-

skabsklasse virksomheden aflægger regnskab efter. Der er endvidere krav om, at første indregningen 

altid sker til kostpris, hvilket typisk også vil være dagsværdien på tidspunktet for erhvervelsen af det 

immaterielle anlægsaktiv.  

Ved indregning af internt oparbejdede udviklingsprojekter er reglerne anderledes. For virksomheder, 

der aflægger efter reglerne for regnskabsklasse B og C mellem, er der ikke krav om, at udviklingsomkost-

ninger skal indregnes i balancen som et aktiv, virksomheden kan i stedet vælge at udgiftsføre omkost-

ningerne i resultatopgørelsen, såfremt regnskabet fortsat giver et retvisende billede.  

For virksomheder, der aflægger efter reglerne i regnskabsklasse C stor og D, er der dog krav om, at ud-

viklingsprojekter skal indregnes i balancen som et aktiv. Egne udviklingsprojekter skal ved første indreg-

ning altid indregnes til kostpris. Kostprisen omfatter alle direkte medgåede omkostninger samt IPO’er, 

herudover kan virksomheden vælge at indregne direkte henførbare finansieringsomkostninger, jf. ÅRL § 

40.  

Udviklingsprojekter udført for kunder, vil typisk ikke opfylde kravene for et immaterielt anlægsaktiv ak-

tiv, da virksomheden ikke selv kommer til at drage økonomiske fordele af det færdige projekt. I de til-

fælde kan udviklingsprojektet ikke indregnes som et immaterielt anlægsaktiv, men i stedet indregnes 

som en entreprisekontrakt eller tjenesteydelser afhængig af aftalens indhold, færdiggørelse af projektet 

og levering.  

I særlige tilfælde kan virksomheder have udviklingsprojekter for kunder, hvor virksomheden også selv 

opnår fordele og rettigheder af det færdige projekt. Virksomhedens kan måske anvende viden eller del-

komponenter fra projektet og på den måde opnå fremtidige økonomiske fordele på baggrund af det 

udførte udviklingsprojekt.  

I de tilfælde kan virksomheden have interesse i projektet, og selv være villige til at investere en andel i 

projektet.  

I de tilfælde hvor virksomheden selv investerer i udviklingsprojekter for kunder, er det nødvendigt at 

virksomheden har de nødvendige registreringssystemer til at fordele omkostningerne mellem egne ud-

viklingsomkostninger, og omkostninger vedrørende kunden. Herefter skal virksomheden vurdere, om 

kundebetalingerne blot skal være med til at nedbringe virksomhedens egne udviklingsomkostninger, 
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eller om det kun er virksomhedens egen del, der skal indregnes i balancen som et immaterielt anlægs-

aktiv, mens kundens del skal indregnes som en entreprisekontrakt, og der på den del skal tages aconto-

avancer efter reglerne for entreprisekontrakter.  

I forbindelse med indregningen kan det være afgørende, hvem der har ansvaret for overskridelser af 

tidsfrister, og hvordan rettighederne efterfølgende fordeles. Hvis virksomheden selv bærer en større del 

af ansvaret og risikoen, eller opnår flere rettigheder ved afslutning af projektet, desto mere taler for at 

udviklingsprojektet også er et aktiv for virksomheden, og en større del af omkostningerne vil dermed 

kunne indregnes i balancen under immaterielle anlægsaktiver. 12  

For at virksomheder kan indregne udviklingsprojekter i balancen, er der en række krav, der skal være 

opfyldt. Først og fremmest skal de generelle betingelser for et aktiv være opfyldt. Endvidere skal føl-

gende kriterier være opfyldt.  

- Projektet er teknisk muligt at gennemføre.  

- Virksomheden skal have til hensigt at udnytte projektet.  

- Virksomheden skal have evnen til at anvende eller sælge det endelige produkt eller proces.  

- Virksomheden skal have udarbejdet en plan for, hvordan fremtidige økonomiske fordele udnyt-

tes.  

- Virksomheden skal have tilstrækkelige ressourcer til at færdiggøre projektet.  

- Kostprisen kan opgøres pålideligt. 13 

Hvis alle ovenstående kriterier er opfyldt, skal der i virksomheder, der aflægger efter reglerne i regn-

skabsklasse C stor og D, ske indregning i balancen under immaterielle anlægsaktiver jf. ÅRL §83.  

Mens virksomheder, der aflægger efter reglerne for regnskabsklasse B og C mellem, har valgfrihed om-

kring indregning i balancen. 

Virksomheden skal også udarbejde registreringssystemer og økonomiske planer for udviklingsprojekter, 

således at omkostningerne kan allokeres ud på de rigtige udviklingsprojekter, samt at virksomheden kan 

have styring over projekternes økonomiske udvikling. 

                                                            
12 EY – Indsigt i årsregnskabsloven 2019/20 – Kapitel 15.3 
13 EY – Indsigt i årsregnskabsloven 2019/20 – Kapitel 15.3 
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- Der skal udarbejdes en forretningsplan og budget for hvert udviklingsprojekt. I den forbindelse 

skal der etableres pålidelige processer og procedurer, der er med til at identificere, hvilke pro-

jekter, der kan indregnes i balancen. Med det forstås at der skal foretages løbende opfølgninger 

til brug for identifikation af, hvilke projekter, der kommer til at give overskud, og hvilke der vil 

give underskud og dermed ikke kan indregnes i balancen og derfor skal udgiftsføres i resultatop-

gørelsen. 

- Virksomheden skal udarbejde systemer til allokering af omkostninger til udviklingsprojekter pro-

jekt for projekt, herunder tidsregistreringssystemer til allokering af lønninger. 

- Etablering af processer og procedurer til kontrol af de allokerede omkostninger, så der er styring 

på, at omkostningerne bliver allokeret korrekt, og at de akkumulerede omkostninger er opgjort 

validt, nøjagtigt og fuldstændigt på projekterne. 

- Virksomheden skal fastlægge afskrivningsperiode og den afskrivningsmetode, der bedst afspej-

ler aktivets brugstid og mønster. Hvis virksomheden forventer en lineær brug af aktivet, kan det 

passende afskrives lineært, mens hvis der er store udsving i brugen af aktivet, bør ledelsen over-

veje at afskrive efter ”Unit of production-metoden”. 

- Virksomheden skal udarbejde retningslinjer og procedurer for vurdering af genindvindingsvær-

dien. Virksomheden skal tage stilling til, hvor ofte genindvindingsværdien skal beregnes af igang-

værende og afsluttede udviklingsprojekter, der skal herudover udarbejdes retningslinjer for, 

hvordan beregningerne skal foretages. 

Udover dokumentation for de medgåede omkostninger, skal der også foreligge dokumentation på for-

ventede fremtidige indtægter pr. projektet, der kan være med til at underbygge, at de medgåede om-

kostninger har en fremtidig økonomisk gevinst for virksomheden. 14 

I forbindelse med indregningen af udviklingsprojekter, er det vigtigt, at virksomheden kan skelne forsk-

ningsomkostninger fra udviklingsomkostninger, da virksomheden kun kan indregne udviklingsomkost-

ningerne, hvis de kan opgøres validt uden forskningsomkostninger. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal 

både forsknings- og udviklingsomkostninger omkostningsføres i resultatopgørelsen.  

Når et udviklingsprojekt er færdigt, og virksomheden er begyndt at afskrive, opstår der typisk omkost-

ninger til forbedringer af fejl. Disse omkostninger skal føres direkte i resultatopgørelse, da der ikke læn-

gere er tale om et udviklingsprojekt, men i stedet vedligeholdelse af et eksisterende aktiv. Det er dog 

                                                            
14 EY – Indsigt i årsregnskabsloven 2019/20 – Kapitel 15.3 
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muligt igen at indregne på et udviklingsprojekt, det kræver dog, at der sker en videreudvikling af udvik-

lingsprojektet. Her er det igen vigtigt at skelne mellem, hvilke omkostninger, der vedrører reel udvikling, 

og hvilke omkostninger, der blot vedrører vedligeholdelse af den gamle version. 

3.4 Reserve for udviklingsomkostninger 

I forbindelse med at der sker indregning af udviklingsprojekter i balancen, er der  krav om, at virksom-

heden binder en reserve under egenkapitalen svarende til værdien af det aktiverede udviklingsprojekt, 

med fradrag af udskudt skat. Reserven er et krav i regnskabsklasse C stor og D, mens reserven kun er et 

krav i regnskabsklasse B og C mellem, hvis virksomheden vælger at indregne udviklingsprojektet i balan-

cen. 15 

Kravet om binding af reserve for udviklingsomkostninger gælder kun udviklingsprojekter udført i virk-

somheden eller på vegne af virksomheden. Det vil sige, at der ikke skal bindes en reserve på erhvervede 

udviklingsprojekter.  

Reserven skal hele tiden op- eller nedskrives, så værdien afspejler værdien af de aktiverede udviklings-

projekter, hvor der er krav om binding. Det betyder at ved salg, af- eller nedskrivninger skal værdien af 

reserven reduceres, mens reserven skal vokse i takt med, at virksomheden investerer i projektet, og 

værdien af aktivet herved stiger.  

Reserven skal indregnes med reduktion af udskudt skat. Det er almindelig praksis, at der tages skatte-

mæssigt fradrag for udviklingsomkostninger i forbindelse med, at omkostningen afholdes (straksfra-

drag). Det betyder, at der opstår store midlertidige forskelle, reserven skal i den forbindelse reduceres 

med den udskudte skat, da værdien i balancen ikke tager højde for den skattemæssige fordel, som virk-

somheden opnår i form af fradrag.16 

Formålet med reserven er, at der ikke skal kunne udloddes udbytte på baggrund af værdien af et udvik-

lingsprojekt. Udviklingsprojekter er forbundet med en stor usikkerhed, da der er involveret regnskabs-

mæssige skøn, samtidig skal det ikke være et incitament for regnskabsaflæggeren at flytte omkostninger 

fra resultatopgørelsen til balancen for at opnå større frie reserver.  

  

                                                            
15 EY – Indsigt i årsregnskabsloven 2019/20 – Kapitel 15.3 
16 EY - Indsigt i årsregnskabsloven 2019/20 - Kapitel 25.9  
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3.5 Måling af udviklingsprojekter efter ÅRL 

Efter den første indregning, skal udviklingsprojekter efterfølgende måles, som oftest vil man måle ud-

viklingsprojekter til kostpris med fradrag af de akkumulerede afskrivninger. I særlige tilfælde er det dog 

muligt at indregne udviklingsprojekter til dagsværdi, jf. ÅRL § 41. Det kræver dog, at aktivet handles på 

et aktivt marked. Ved indregning til dagsværdi, skal udviklingsprojekterne dog fortsat afskrives, da ÅRL 

modsat IFRS ikke tillader en uendelig levetid på et aktiv.17  

Ved indregning til dagsværdi, skal regulering af aktivet ske over egenkapitalen og ikke i resultatopgørel-

sen. Reguleringen skal endvidere bindes på reserven for opskrivninger under egenkapitalen.  

Ved måling til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger betyder det, at alle omkostninger 

vedrørende udviklingsprojektet indregnes i balancen til kostpris, hvorefter brugstiden for aktivet og rest-

værdien for aktivet opgøres, og værdien herefter afskrives over den fastsatte levetid.  

Kostprisen består af de omkostninger, der vedrører aktivet og som indregnes i balancen. Kostprisen vil 

derfor bestå af en kostpris primo, med tillæg af årets tilgange, og fradrag af årets eventuelle afgange. 

Kostprisen med fradrag af en eventuel restværdi, udgør herefter afskrivningsgrundlaget.  

Afskrivningerne af aktivet skal først ske fra det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. Det vil sige, at der 

først skal afskrives, når virksomheden begynder at drage økonomiske fordele af aktivet. I forbindelse 

med ibrugtagningen af aktivet, skal virksomheden redegøre for udviklingsprojektets levetid.  

Som regnskabsaflægger skal man kunne dokumentere den valgte afskrivningsperiode, altså hvor længe 

levetiden på aktivet er, eller hvor mange enheder udviklingsprojektet forventes at kunne producere, 

særligt i de tilfælde, hvor afskrivningsperioden er lang, eller at produktionstallet er meget højt. I forbin-

delse med valg af afskrivningsperioden, fastsætter man den eventuelle restværdi for aktivet, jf. ÅRL, § 

43 stk., og afskrivningerne foretages under hensyntagen til denne. Restværdien skal løbende revurderes.  

Udviklingsprojekter har som udgangspunkt altid en restværdi på kr. 0,18 dog kan udviklingsprojekter i 

nogle tilfælde godt have en restværdi, hvis en tredjemand har forpligtet sig til at erhverve aktivet ved 

endt brugstid, eller hvis der findes et aktivt marked for aktivet.  

                                                            
17 EY – Indsigt i årsregnskabsloven 2019/20 – side 258 
18 EY – Indsigt i Årsregnskabsloven 2019/20 – side 268 - 269 
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Det kan være svært at opgøre brugstiden for et udviklingsprojekt, da det kan være svært at forudse, 

hvor stort og hvor længe, der er behov for produktet. Derfor skal virksomheder, der ikke kan opgøre den 

forventede levetid pålideligt, afskrive udviklingsprojekter lineært over 10 år, jf. ÅRL, § 43, stk. 3. 

Der er flere måder hvorpå udviklingsprojekter kan afskrives. Virksomheden skal afskrive systematisk 

med lineære, progressive eller degressive afskrivninger, hvor der afskrives med en forud fastsat andel 

hvert år indtil værdien er kr. 0, eller til der kun er restværdien tilbage.  

Alternativt kan der afskrives efter ”Unit of production-metoden”, hvor virksomheden inden aktivet tages 

i brug fastsætter, hvor mange enheder aktivet kan producere og der derfra afskrives ud fra antal produ-

cerede enheder, indtil værdien er kr. 0 eller der kun er restværdien tilbage.  

I forbindelse med indregningen er der også krav om, at virksomheden oplyser forudsætningerne for 

indregningen. Virksomheden skal oplyse om de særlige forudsætningerne, der ligger til grund for ind-

regningen samt den efterfølgende måling.  

Virksomheden skal f.eks. beskrive, hvad fremtiden er for hvert udviklingsprojekt, herunder fremtidige 

forventninger for projektet og fremtidige markeder. Hvis virksomheden har flere projekter, skal det op-

lyses projekt for projekt. Det er et krav for virksomheder, der aflægger efter reglerne i regnskabsklasse 

store C og D, mens virksomheder, der aflægger efter reglerne i regnskabsklasse B og C mellem, kun skal 

oplyse det, hvis de vælger at indregne udviklingsprojekter i balancen.  

Aktiver, der kan måles til kostpris, er underlagt de almindelige regler for nedskrivningstest. Det betyder, 

at der ved indikationer på værdiforringelser skal foretages en nedskrivningstest. Her skal aktivet ned-

skrives til genindvindingsværdien, hvis den er lavere end den regnskabsmæssige værdi.  

Reglerne om nedskrivningstest gælder også interne it-projekter til forbedring af interne forretnings-

gange m.v., som anvendes i forbindelse med øvrige udviklingsprojekter.  

3.6 Præsentation af udviklingsprojekter efter ÅRL 

I forbindelse med at en virksomhed har udviklingsprojekter, skal disse også præsenteres i årsrapporten. 

Udviklingsprojekterne skal både beskrives i anvendt regnskabspraksis, fremgå korrekt under resultatop-

gørelse og balance samt vises korrekt i noterne. 
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I forbindelse med at der sker indregning af udviklingsprojekter, skal den regnskabsmæssige behandling 

af udviklingsomkostninger beskrives i afsnittet omkring anvendt regnskabspraksis. I afsnittet skal virk-

somheden redegøre for indregningskriterierne, målegrundlaget for kostprisen samt beskrive af- og ned-

skrivninger i både resultatopgørelsen og balancen.  

Det betyder, at virksomheden skal beskrive, hvad der ligger til grund for indregningen, de skal beskrive 

hvilken fremtid de forventer for projekterne, samt hvilket marked de forventer det færdige produkt skal 

distribueres på. Beskrivelsen af forholdene skal ske projekt for projekt.  

Målegrundlaget vil i langt de fleste tilfælde være kostprisen med fradrag af akkumulerede afskrivninger, 

hvilket også skal nævnes i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Ved af- og nedskrivninger skal virk-

somheden beskrive brugstiden for aktivet.  

Den eventuelle restværdi samt afskrivningsmetoden, altså om aktivet eksempelvis afskrives lineært over 

eksempelvis 10 år, eller om det er ”Unit of production-metoden”, virksomheden anvender. Herudover 

skal virksomheden oplyse, om de har indregnet finansieringsomkostninger samt IPO’er.  

I afsnittet omkring anvendt regnskabspraksis skal bevægelserne i resultatopgørelsen samtidig beskrives. 

For virksomheder, der aflægger efter reglerne i regnskabsklasse B eller C mellem og ikke-indregnede 

udviklingsomkostninger i balancen gælder det, at de udgiftsførte omkostninger skal beskrives, mens det 

for virksomheder, der aflægger efter reglerne for C stor og D, gælder at de skal beskrive af- og nedskriv-

ningerne.  

Virksomhederne skal sørge for, at udviklingsprojekter bliver præsenteret korrekt i resultatopgørelsen og 

balancen. Som udgangspunkt skal udviklingsprojekter fremgå af balancen som immaterielle anlægsakti-

ver, men i de tilfælde, hvor udviklingsprojekter udføres for kunder, er det vigtigt, at det også vises kor-

rekt under igangværende arbejder, således at der bliver taget højde for acontofaktureringer.  

I forbindelse med udviklingsprojekter er der en række notekrav alt efter regnskabsklasse. Det gælder 

noter omkring usikkerhed ved indregning og måling, anlægsnote samt egenkapitalopgørelse.  

I forbindelse med udviklingsprojekter kan det være svært at opgøre værdien af et udviklingsprojekt vel-

lidt. I de tilfælde, hvor der er usikkerhed omkring indregning og måling, skal forholdet beskrives i virk-

somhedens ledelsesberetning, jf. ÅRL, § 99, stk. 1, nr. 2. Herudover skal usikkerheden samtidig beskrives 

i en note. Noten skal kun medtages, hvis der reelt er usikkerhed omkring, om værdiansættelsen og at 
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der foreligger stor usikkerhed om, virksomheden vil drage senere økonomiske fordele af udviklingspro-

jektet.  

For virksomheder, der aflægger regnskaber efter reglerne for regnskabsklasse C og D, er der krav om 

anlægsnote. Anlægsnoten er bygget op omkring kostprisen, opskrivninger, af- og nedskrivninger samt 

oplysninger om hvor meget af det indregnede, der er renter. Under kostprisen vises kostprisen primo, 

hvorefter årets til- og afgange vises, her kan regnskabsbrugerne følge årets udvikling.  

Som beskrevet i kapitel 2.8, er der en række krav til ledelsesberetningen. Specifikt for udviklingsvirksom-

heder betyder det, at virksomheder der aflægger efter reglerne for regnskabsklasse B skal beskrive usik-

kerheder omkring indregning og måling.  

For udviklingsvirksomheder der aflægger efter reglerne for regnskabsklase C og op er der krav om, at 

medtage en beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling, herunder de særlige forudsætninger, 

der ligger til grund for beskrivelsen, en beskrivelse af særlige vidensressourcer, der har betydning for 

den fremtidige indtjening samt en beskrivelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksom-

heden.  

Under opskrivninger, af-og nedskrivninger vises igen primoværdien samt årets bevægelser, altså om ak-

tivet blot er afskrevet, eller om der er sket en nedskrivning. Anlægsnoten er med til, at regnskabsbruge-

ren kan danne sig et overblik over, hvilke bevægelser der har været med til at skabe værdien af udvik-

lingsprojektet.  
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Regnskabsbrugerne kan eksempelvis se, om værdiforringelsen af aktivet skyldes en afgang, nedskrivnin-

ger eller blot afskrivninger. Det er dermed lettere for regnskabsbrugeren at træffe beslutninger, og selv 

vurdere værdien af aktivet. For virksomheden, der aflægger efter reglerne for regnskabsklasse B, er der 

ikke krav om anlægsnote, men kan valgfrit vælge at medtage den. Se nedenstående eksempel på en 

anlægsnote.  

 

Udarbejder af Simon Andersen og Alexander Holm Schwensen.  
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Udover kravet om en anlægsnote, er der i regnskabsklasse C og D krav om, at der skal udarbejdes en 

egenkapitalopgørelse, hvor reserven for udviklingsprojekter vises. Her kan regnskabsbrugerne, udover 

alle andre egenkapitalbevægelser, se udviklingen i reserven for udviklingsomkostninger. Noten er valgfri 

for virksomheder, der aflægger efter reglerne for regnskabsklasse B. Se nedenstående eksempel på 

egenkapitalopgørelsen. 

 

Udklip fra EY indsigt i årsregnskabsloven side 143.  

I de særlige tilfælde, hvor immaterielle anlægsaktiver indregnes til dagsværdi efter ÅRL §41, skal virk-

somheden give oplysninger om den værdi udviklingsprojektet skulle have været indregnet til, hvis må-

lingen ikke er sket til dagsværdi. I forbindelse med at der sker indregning til dagsværdi, skal virksomhe-

den binde en reserve på egenkapitalen svarende til opskrivningerne af udviklingsprojektet. I praksis ind-

arbejdes opskrivningerne i anlægsnoten, mens reserven vil fremgå af balancen samt egenkapitalopgø-

relsen.  

3.7 Delkonklusion 

For at der kan ske indregning af et udviklingsprojekt, skal projektet opfylde kravene for aktiver. Aktivet 

skal være under virksomhedens kontrol, og det skal være sandsynligt, at aktivet vil give virksomheden 

en fremtidig økonomisk fordel. Herudover skal kravene i IAS 38 være opfyldt.  

I forbindelse med indregningen skal alle omkostninger, der ønskes indregnet, kunne opgøres validt, sam-

tidig skal de kunne henføres direkte til det enkelte projekt. Indregningen skal i de fleste tilfælde ske til 

kostpris. I særlige tilfælde kan en virksomhed lave udviklingsprojekter for andre, i de tilfælde skal det 

vurderes, hvor stor en gevinst virksomheden selv har af det færdige projekt, og om virksomheden derfor 
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helt eller delvist vil kunne indregne projektet under immaterielle anlægsaktiver, eller om projektet skal 

behandles som en entreprisekontrakt.  

Ved den efterfølgende måling skal udviklingsprojektet som udgangspunkt måles til kostpris med fradrag 

af akkumuleret afskrivninger. I forbindelse med opgørelsen af afskrivningsperioden, fastsættes samtidig 

den eventuelle restværdi, som i de fleste tilfælde vil være kr. 0, for et udviklingsprojekt, ved en eventuel 

restværdi skal denne hele tiden genovervejes.  

Herudover er der en række krav til klassifikation og præsentation. Uanset regnskabsklasse skal den regn-

skabsmæssige behandling være beskrevet i anvendt regnskabspraksis. Herudover er der en række note-

krav, primært for virksomheder, der aflægger efter reglerne i de højere regnskabsklasser, hvor der er 

krav om både anlægsnote og egenkapitalopgørelse, mens der for virksomheder, der aflægger efter reg-

lerne i de lavere regnskabsklasser, ikke er de samme krav, hvorfor de frivilligt kan tilvælge noterne, hvis 

dette ønskes.  

Herudover er der ved indregning af udviklingsprojekter et krav om, at der skal ske en binding under 

egenkapitalen svarende til udviklingsprojektets værdi med fradrag af udskudt skat. Bindingen skal be-

skrives under anvendt regnskabspraksis og skal fremgå af egenkapitalopgørelsen, hvis denne er medta-

get.  
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4. Hvordan adskiller den regnskabsmæssige behandling af udviklingsom-
kostninger ifølge ÅRL sig fra IFRS?  
I relation til immaterielle anlægsaktiver anvendes IAS 38 som fortolkningsbidrag til ÅRL, hvorfor der vil 

være visse sammenfald i lovgivningerne, der vil naturligt være enkelte forskelle mellem IFRS og ÅRL. IFRS 

indeholder generelt lidt flere muligheder samt krav, som virksomhederne skal følge. I forhold til opgaven 

er det derfor interessant at identificere forskelle vedrørende første indregning, fastsættelse af levetid, 

afskrivninger, efterfølgende måling samt oplysninger og præsentation. ÅRL indeholder ikke specifikke 

regler vedrørende indregning af udviklingsomkostninger, det pointeres dog, at indregning skal ske sy-

stematisk og konsekvens.  

Ønsket med dette spørgsmål er at identificere, hvilke forskelle der er mellem henholdsvis ÅRL og IFRS 

på de udvalgte områder, herunder hvilken betydning disse forskelle kan have på regnskabet og hermed 

for regnskabsbruger.   

4.1 Første indregning 

Første indregning sker til kostpris både efter ÅRL og IFRS, den regnskabsmæssige behandling er altså 

den samme efter begge lovgivninger. Der er krav om indregning af udviklingsomkostninger, hvis man 

aflægger regnskab efter reglerne i IFRS. Hvis man aflægger regnskab efter ÅRL, herunder regnskabs-

klasse B, og mellem C, skal man kun indregne udviklingsomkostninger, hvis det giver et mere retvisende 

billede. 

4.1.1 Forskelle 

Den eneste forskel, der er identificeret vedrørende indregningen er, at virksomheder, der aflægger efter 

reglerne i IFRS, har pligt til at indregne udviklingsomkostninger, mens virksomheder, der aflægger efter 

ÅRL for regnskabsklasse B og C mellem, selv kan vælge, om omkostningerne skal aktiveres eller udgifts-

føres over resultatopgørelsen. 
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4.2 Fastsættelse af levetid/brugstid samt afskrivninger  

4.2.1 ÅRL 

Jf. ÅRL, §43, stk. 1, skal alle immaterielle anlægsaktiver, herunder udviklingsomkostninger afskrives over 

den forventede levetid for aktivet. Tidligere var der en grænse på maksimalt 20 år19, denne grænse blev 

dog ophævet i forbindelse med den "nye" årsregnskabslov, som trådte i kraft i 2016. Levetiden kan dog 

ikke fastsættes til at være uendelig, og der skal afskrives.  

Der skal således fastsættes en forventet levetid for det immaterielle anlægsaktiv, efterfølgende afskrives 

aktivet over den fastsatte levetid. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte en pålidelig levetid, benyttes 

der en afskrivningsperiode på 10 år, jf. ÅRL, § 43, stk. 3. Fastsættelse af levetid på et immaterielt aktiv 

er et skøn og er således forbundet med en vis form for usikkerhed. Et skøn af levetiden fra ledelsens 

side, kan på baggrund af manglende kendskab til fremtiden, og/eller produktets funktionalitet, være 

meget svært, hvorfor afskrivningsperioden på 10 år i disse tilfælde vil blive anvendt.  

Dette tiltag er gjort for at undgå at have urealistiske værdier i balancen. Udviklingsprojekter kan qua sin 

natur være svære at skønne en forventet brugstid/levetid på. 

4.2.2 IFRS 

Virksomheder skal, jf. IAS 38, afsnit 88, bestemme et immaterielt anlægsaktivs, herunder udviklingsom-

kostningers brugstid. Brugstiden kan enten være uendelig eller begrænset. Såfremt at brugstiden fast-

sættes til at være begrænset, skal brugstiden opgøres og afskrives herover. En uendelig brugstid skal 

forstås som, at der ikke er nogen begrænsning på, hvor lang tid det pågældende aktiv tilføre virksomhe-

den nettopengestrømme.  

Der skal foretages en analyse af alle relevante forhold, og der må som resultat af analysen ikke være 

indikationer på, at nettopengestrømmene er begrænset. Det er vigtigt for virksomheden at få bestemt 

brugstiden på det immaterielle aktiv, da den regnskabsmæssige behandling afhænger heraf, jf. IAS 38, 

afsnit 89.   

Der skal i forbindelse med fastsættelse af brugstiden er der en række forhold, som er vigtigste for virk-

somheden at tage højde for. De væsentligste forhold fremgår i IAS 38, afsnit 90. 

 

                                                            
19 https://www.bdo.dk/da-dk/nyheder/depechen-nyt-om-skat-og-moms/de-nye-regnskabsregler-for-imma-
terielle-anlaegsaktiver 

https://www.bdo.dk/da-dk/nyheder/depechen-nyt-om-skat-og-moms/de-nye-regnskabsregler-for-immaterielle-anlaegsaktiver
https://www.bdo.dk/da-dk/nyheder/depechen-nyt-om-skat-og-moms/de-nye-regnskabsregler-for-immaterielle-anlaegsaktiver
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a. “Virksomhedens forventede anvendelse af aktivet, og hvorvidt aktivet kan anvendes effektivt af 

en anden ledelse 

b. Aktivets typiske produktlivscyklus og offentligt tilgængelige oplysninger om skøn over brugstiden 

for tilsvarende typer aktiver, der anvendes på tilsvarende måde 

c. Teknisk, teknologisk, handelsmæssig eller anden form for forældelse 

d. Stabiliteten i den branche, hvor aktivet anvendes og ændringer i efterspørgslen efter producerede 

enheder eller tjenesteydelser fra aktivet 

e. Konkurrenters eller potentielle konkurrenters forventede handlinger 

f. Niveauet af vedligeholdelsesomkostninger, der er nødvendigt for at opnå de forventede fremti-

dige økonomiske fordele fra aktivet, og virksomhedens evne og hensigt til at nå et sådant niveau 

g. Perioden, hvor virksomheden har kontrol over aktivet, og juridiske og lignende begrænsninger af 

aktivets anvendelse eksempelvis udløbsdatoen af tilknyttede leasingkontrakter og 

h. Hvorvidt aktivets brugstid er afhængig af brugstiden for andre aktiver i virksomheden.”20 

 

Det vil nødvendigvis ikke være alle forhold, der gør sig gældende eller er relevante, når der er tale om 

fastsættelse af brugstiden for udviklingsomkostninger. Det er i sagens natur svært at fastsætte en brugs-

tid på udviklingsprojektet, da virksomheden tidligt i processen skal fastsætte brugstiden på noget man 

ikke ved, hvordan forbrugerne tager imod.  

Mange vil have den udfordring, at de med stor sandsynlighed lige har lanceret produktet, og derfor ikke 

har et reelt grundlag for at fastsætte levetiden, dette er selvfølgelig også påvirket af, at det pågældende 

udviklingsprojekt samt produktet eller ydelsen skabt heraf kan være unikt, hvilket gør det svært, at sam-

menligne med lignende produkter/ydelser. 

Som beskrevet ovenfor er der to typer immaterielle anlægsaktiver dem med begrænset brugstid, disse 

aktiver skal afskrives over den fastsatte brugstid. Afskrivningsperioden samt metoden for aktiver med 

en begrænset brugstid beskrives i IAS 38. 

Det afskrivningsberettigede beløb skal, jf. IAS 38, afsnit 97, allokeres systematisk over den forventede 

brugstid. Afskrivningerne skal først påbegyndes, når aktivet er klar til at blive taget i brug, specielt ved-

rørende udviklingsomkostninger er det væsentligt at have styr på de forskellige projekter, hvis man har 

flere i gang. Det er nødvendigt for virksomheden at opgøre disse særskilt. Afskrivning af aktivet kan altså 

                                                            
20 IAS 38, afsnit 90 
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først påbegyndes, når aktivet er så funktionelt, at det kan tages i brug og skabe økonomiske fordele i 

form af omsætning eller besparelser, og at det hermed kan sikre den af ledelsen planlagte anvendelse.   

Udviklingsprojekterne og omkostningerne relateret hertil, skal altså derfor opgøres særskilt projekt for 

projekt, og som det er beskrevet afskrives projekt for projekt.  

Afskrivningen af immaterielle anlægsaktiver skal ophøre på det tidspunkt, hvor det klassificeres som 

besiddelse med henblik på salg, eller på det tidspunkt, hvor aktivet afhændes. Afskrivningsmetoden af 

aktivet skal altid afspejle det mønster, som aktivets fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde 

virksomheden.   

Hvis dette mønster ikke kan opgøres pålideligt, anvendes den lineære metode jf. IAS 38, afsnit 97. Af-

skrivningerne på aktivet skal indregnes på realisationstidspunktet, derved vil det driftsmæssige resultat 

blive påvirket i det pågældende regnskabsår. Der findes tre forskellige afskrivningsmetoder til at allokere 

det afskrivningsberettiget immaterielle anlægsaktiver, herunder udviklingsprojekter.  

De forskellige metoder er henholdsvis den lineære, saldometoden og afskrivning på basis af de produ-

cerede enheder.  

Ved den lineære metode afskrives der ud fra en fastsat forventet brugstid på hvert enkelt aktiv, på bag-

grund heraf bliver der afskrevet lineært, med samme beløb hvert år, på hvert enkelt aktiv, under forud-

sætning af, at den forventede økonomiske brugstid ikke ændres, eller at der foreligger andre indikatio-

ner på værdiforringelse af det enkelte aktiv. Lineære afskrivninger foretages uden hensyntagen til en 

eventuel restværdi.  

Saldometoden anvendes oftest i skattemæssigt henseende, ved denne metode afskrives der med en fast 

procentsats på den samlede aktivsum hvert år. Denne afskrivningsmetode er en indikation på, at den 

største værdiforringelse finder sted i aktivets første levetid.  

Afskrivning på basis af de producerede enheder ”unit of production-metoden” foregår ved, at der afskri-

ves forholdsmæssigt på baggrund af den samlede kapacitet for aktivet i hele dets levetid. Eksempelvis i 

en årrække på 5 år, kan det forventes, at der vil blive produceret et antal enheder, i år 1 bliver der måske 

produceret 20 % af den samlede kapacitet, og der kan således afskrives 20 % i år 1.  

Afskrivningsmetoden skal vælges ud fra det forventede forbrugsmønster, som udgangspunkt vil afskriv-

ningsmetoden være den samme år for år, medmindre at det forventede forbrugsmønster ændres, og 

derved påvirker de forventede økonomiske fremtidige fordele. Jf. IAS 38, afsnit 98A, er der en afkræftelig 
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formodning om, at en afskrivningsmetode, der er baseret på indtægtsstrømme fra det pågældende ak-

tiv, ikke er hensigtsmæssig. Dette skyldes, at indtægterne som stammer fra anvendelse af et immaterielt 

aktiv, ofte ikke er direkte forbundet med forbruget af de økonomiske fordele, som er tilknyttet aktivet. 

Indtægterne påvirkes ofte af andre faktorer såsom salgsaktiviteter og lignende.  

Disse øvrige aktiviteter, som har en effekt på indtægterne, kan blive påvirket af bl.a. inflation. Inflation 

har ikke nogen effekt på anvendelsen af aktivet, men kan have en effekt på forbrugernes adfærd og 

derved indtægterne.  

Det fremgår af IAS 38, afsnit 104 og 105, at både afskrivningsperiode, og afskrivningsmetode for et im-

materielt anlægsaktiv med begrænset brugstid, som minimum skal gennemgås ultimo hvert regn-

skabsår. Hvis der er ændring i den forventede brugstid, skal afskrivningsperioden tilrettes, således at 

disse stemmer overens. Da der her er tale om skøn, er det en nødvendighed, at virksomheden er skarp 

i sin vurdering heraf. Ligeledes hvis forbrugsmønsteret af aktivet ændres, er virksomheden nødsaget til 

at ændre deres afskrivningsmetode til den mest hensigtsmæssige.  

I løbet af brugstiden af et immaterielt aktiv, er det ikke usandsynligt, at den brugstid, som først virkede 

korrekt, skal revurderes, det kan både være længere og kortere tid, her er det igen en nødvendighed for 

virksomheden at tilpasse afskrivningsperioden. Både indirekte indikationer på at værdien er forringet, 

og direkte såsom nedskrivninger, skal tages i betragtning i forbindelse med vurdering af levetiden, og 

derved afskrivningsperioden.  

Gennemgangen af afskrivningsperioden og afskrivningsmetoden er væsentlig i forbindelse med udvik-

lingsomkostninger. Dette skyldes, at markedsforholdene både direkte og indirekte kan påvirke de frem-

tidige økonomiske fordele, som aktivet først antaget ville tilføre virksomheden.  

Den anden type af immaterielle anlægsaktiver er dem, der har "uendelig" brugstid. Denne type af aktiver 

skal ikke afskrives. Afskrivningsperioden og metoden for aktiver, hvor brugstiden ikke kan bestemmes, 

og derfor vurderes som uendelig beskrives i IAS 38, afsnit 107. De aktiver, hvor brugstiden ikke kan fast-

sættes, følger i stedet IAS 36, som omhandler værdiforringelse af aktiver. Virksomhederne skal i stedet 

for at foretage afskrivninger, foretage en nedskrivningstest, dette gøres ved at sammenligne aktivets 

genindvindingsværdi med aktivets regnskabsmæssige værdi. Dette skal gøres efter nogle faste princip-

per.  
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Nedskrivningstesten skal minimum foretages en gang årligt, derudover er der krav om at man tester 

værdien, hvis der er indikationer på, at værdien af det immaterielle anlægsagtig er værdiforringet. Jf. 

IAS 109 skal efterfølgende forhold, som kan have effekt på det immaterielle anlægsaktivs levetid, tages 

i betragtning. På samme måde som man er nødsaget til at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at afskrive 

over en given tid fastsat ud fra en vurderet brugstid, er det lige så nødvendigt at vurdere, om det pågæl-

dende aktiv stadig vurderes at have uendelig brugstid.  

Hvis der er indikationer hidrørende fra begivenheder, som kan ændre aktivets levetid fra uendelig til 

begrænset, skal pågældende aktiv følge reglerne, jf. IAS 8, som omhandler ændring af et regnskabsmæs-

sigt skøn. Herefter skal aktivet afskrives over den forventede brugstid.  

4.2.3 Forskelle 

Ud fra ovenstående er forskellene mellem ÅRL og IFRS vedrørende fastsættelse af levetiden for et im-

materielt aktiv identificeret. Mulighederne for at en virksomhed, i relation til fastsættelse af levetiden 

på et immaterielt aktiv, herunder udviklingsomkostninger, afhænger i høj grad af hvilken lovgivning, 

virksomheden aflægger regnskab efter.  

Ifølge ÅRL skal der enten opgøres en bestemt levetid på x antal år, eller hvis levetiden ikke kan opgøres 

pålideligt, skal aktivet afskrives over 10 år. Ifølge IFRS kan man fastsætte levetiden til dels som begræn-

set, men også som “uendelig”. Fastsættelsen af levetiden for det immaterielle aktiv er naturligvis ud-

gangspunktet for afskrivningerne.  

Afskrivningsmetoderne minder meget om hinanden i de to regnskabslovgivninger, med undtagelse af 

de aktiver, som vurderes at have en uendelig levetid. Hvis et aktiv vurderes at have en uendelig levetid, 

anvendes i stedet IAS 36, som omhandler den årlige test for indikationer på værdiforringelser. Der kan 

derfor identificeres to essentielle forskelle på ÅRL og IFRS, dels levetiden, hvor man har mulighed for at 

fastsætte denne som uendelig, og anvendelsen af IAS 36 som alternativ til afskrivninger, ved fastsættelse 

af uendelig levetid. Disse to metoder afviger væsentligt fra fremgangsmåderne i ÅRL.  

4.3 Efterfølgende måling 

4.3.1 ÅRL 

Ifølge ÅRL skal udviklingsomkostninger efter den første indregning, måles til kostpris fratrukket akkumu-

lerede afskrivninger. Denne metode gør, at restværdien af aktivet efter den forventede levetid, som er 

fastsat i forbindelse med at aktivet er taget i brug udgør kr. 0, hvis aktivet ikke har en restværdi. Dette 
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gælder alle regnskabsklasser. I særlige tilfælde kan den omvurderede værdi anvendes, hvilket er en me-

tode, hvor man måler aktivet til dagsværdi. Forudsætningen er at aktivet handles på et aktivt marked.  

4.3.2 IFRS 

Ifølge IFRS kan udviklingsomkostninger efter den første indregning behandles på 2 måder. Kostprismo-

dellen og omvurderingsmodellen.  

Kostprismodellen fremgår af IAS 38, afsnit 74, og er identisk med fremgangsmåden i ÅRL. Efter første 

indregning skal aktivet indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og akkumule-

rede tab ved værdiforringelse.   

Omvurderingsmodellen fremgår af IAS 38, afsnit 75. Ved anvendelse af denne model skal et immaterielt 

aktiv, herunder udviklingsomkostninger, indregnes til en omvurderet værdi. Denne værdi opgøres som 

dagsværdien på omvurderingstidspunktet med fradrag af de efterfølgende akkumulerede afskrivninger, 

samt efterfølgende tab ved værdiforringelse. I forbindelse med omvurderinger i IAS 38, skal dagsværdien 

opgøres under henvisning til et aktivt marked. I forbindelse med udviklingsomkostninger vil dette i nogle 

tilfælde være svært, da det er et tænkeligt scenarie, at der ikke er et aktivt marked, der kan sammenlig-

nes med.  

En udviklingsvirksomhed kan have været ”first mover” på et produkt, ydelse eller koncept, i dette til-

fælde, vil der derfor ikke være et eksisterende marked at sammenligne med. Hvis der ikke findes et aktivt 

marked, der kan henvises til, skal virksomheden anvende kostprismodellen. 

Omvurderinger skal foretages med tilstrækkelig hyppighed, virksomheden skal hele tiden være opmærk-

somme på, at have en retvisende værdi på sit aktiv. Hvis virksomheden hele tiden er opmærksom på 

værdien, og regulere den løbende, hvis det vurderes nødvendigt, vil virksomheden ved årsafslutningen 

ikke have væsentlige afvigelser på værdien af deres aktiv sammenlignet med dagsværdien. 

Jf. IAS 38, afsnit 76, er der to ting som omvurderingsmodellen ikke tillader.  

Omvurdering af et immaterielt aktiv, som ikke tidligere er indregnet som aktiver samt første indregning 

til andet end kostpris. Omvurderingsmodellen kan således kun anvendes efter, at et immaterielt anlægs-

aktiv første gang er indregnet til kostpris.  

Der vil som tidligere nævnt ofte ikke være et aktivt marked for immaterielle anlægsaktiver, særligt ud-

viklingsprojekter vil tit og ofte være svære at sammenligne med lignende varer på et aktivt marked, da 

de ofte er unikke.  
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Hyppigheden af omvurderinger afhænger af, hvor ustabil dagsværdien på aktivet er. Hvis den omvurde-

rede dagsværdi afviger væsentligt fra den regnskabsmæssige værdi, vil der være behov for en yderligere 

omvurdering. Hvilket er en klar indikation på, at virksomheden fremadrettet skal være mere opmærk-

somme på aktivets dagsværdi.  

For visse immaterielle anlægsaktiver kan der forekomme uforudsigelige udsving i dagsværdien. Dette 

kan virksomheden af gode grunde have svært ved at kalkulere med ved en løbende omvurdering af 

værdien. Afhængigt af væsentligheden heraf, kan det være nødvendigt hyppigere, at omvurdere vær-

dien for ikke at have hverken en for høj eller lav dagsværdi i forhold til den regnskabsmæssige værdi. 

Omvurderingen er i praksis en tilpasning af aktivets regnskabsmæssige værdi til den omvurderede værdi, 

som afspejler dagsværdien.  

4.3.3 Forskelle 

Ifølge ovenstående er der i IFRS nogle flere muligheder for den efterfølgende måling, end der er i ÅRL. 

Kostprismodellen er i IFRS i overensstemmelse med fremgangsmåden i ÅRL, altså kostpris med fradrag 

af akkumulerede afskrivninger.  

Hvis man vælger at indregne efter omvurderingsmodellen skal der, udover afskrivninger foretages om-

vurdering af værdien for at den regnskabsmæssige værdi er i overensstemmelse med dagsværdien, efter 

fremgangsmåden som beskrevet ovenfor. Ved anvendelse af omvurderingsmodellen kræver det en 

mere grundig undersøgelse af markedet, og derfor kræver det mere af den pågældende virksomhed, 

hvilket betyder brug af yderligere ressourcer. Virksomhederne skal ved anvendelse af omvurderingsmo-

dellen i relation til efterfølgende måling af udviklingsprojekter, sammenligne aktivets værdi med lig-

nende aktiver på et eksisterende marked, dette kan give udfordringer, hvis der ikke er et aktivt marked 

for det produkt eller den ydelse, som virksomheden levere.  

Hvis man anvender omvurderingsmodellen i IFRS, skal en eventuel regulering indregnes direkte under 

anden totalindkomst, hvor man efter ÅRL skal indregne en reserve på egenkapitalen.  
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4.4 Oplysninger og præsentation  

4.4.1 ÅRL 

Hvis man aflægger regnskab efter reglerne i ÅRL, skal immaterielle anlægsaktiver præsenteres i balan-

cen under romertalspost I. De skal her specificeres i fire overordnet kategorier.  

• Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder patenter og lignende rettigheder, der stammer fra 

udviklingsprojekter 

• Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker og lignende rettigheder 

• Goodwill  

• Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver 

De fire ovenstående grupper danner således grundlaget for, hvordan selve præsentationen af immate-

rielle anlægsaktiver skal specificeres.  

Ifølge ÅRL er der en række krav til hvad anvendt regnskabspraksis vedrørende immaterielle anlægsakti-

ver skal indeholde.  

Det er som minimum et krav at oplyse om indregningsmetoder og målegrundlag for de enkelte katego-

rier, herunder skal det ydermere oplyses hvorvidt der er medregnet renter og indirekte omkostninger i 

kostprisen for aktivet.  

Der skal yderligere oplyses efter hvilke metoder der af- og nedskrives, herunder skal der oplyses om 

skøn af brugstiden samt den eventuelle restværdi af aktivet.   

Hvis virksomheder aflægger regnskab efter reglerne i ÅRL, herunder regnskabsklasse C og D, er der 

krav om at regnskabet indeholder anlægsnote på de immaterielle anlægsaktiver. Der er en række krav 

til anlægsnoten, som er med til at sikre specifikationsgraden er optimal.  

Der skal oplyses om kostpris, opskrivninger og af- og nedskrivninger.  

Under kostprisen skal primo værdien, til- og afgange, overførsler i årets løb til andre poster samt ul-

timo værdien fremgå. 

Under opskrivninger skal primo værdien, årets opskrivninger, tilbageførsel af tidligere opskrivninger 

samt ultimo værdien fremgå.  
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Under afskrivninger skal primo værdien, årets afskrivninger, årets nedskrivninger, årets af- og nedskriv-

ninger på afhændede aktiver, årets tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger herunder tilbageførsel 

af de samlede af- og nedskrivninger på aktiver der er afhændet eller udgået af driften samt ultimo vær-

dien fremgå.   

Disse krav er alle med til at give et detaljeret overblik over de bevægelser som har været på de imma-

terielle anlægsaktiver. Ved anvendelse af anlægsnoten giver man samtidig regnskabsbruger mulighed 

for at identificere, hvordan værdien af et pågældende aktiv enten er steget eller faldet, det vurderes 

derfor hensigtsmæssigt at medtage anlægsnoten hvad end man underlagt kravet eller ej.  

Ifølge IFRS skal immaterielle anlægsaktiver præsenteres under de langfristede aktiver i balancen, herud-

over er der ingen specifikke krav til detaljeringsgraden vedrørende præsentationen. Virksomheden kan 

derfor præsentere de immaterielle anlægsaktiver i en linje i balancen og foretage opdelingen/specifika-

tion i de respektive grupper i selve anlægsnoten. Grupperne som der skal specificeres i er:  

● Goodwill 

● Patenter, varemærker, licenser og kontrakter 

● Software 

● Udvikling og forskning 

Grupper skal opdeles eller sammendrages i større eller mindre grupper, hvis dette er relevant og skaber 

et generelt bedre helhedsbillede for regnskabsbruger, jf. IAS 38, 125, skal grupperne dog ikke sammen-

drages, hvis det medfører en kombination af grupper, som indeholder aktiver, som er indregnet til hen-

holdsvis kostprismodellen og omvurderingsmodellen. 

I afsnittet om anvendt regnskabspraksis skal man ifølge IFRS opfylde en række krav til de oplysninger 

som skal gives, oplysninger skal gives til hver gruppe af aktiver, som er identificeret ovenfor. Der skal 

oplyses, om brugstiden for de enkelte aktiv samt den anvendte afskrivningsprocent, hvis det immateri-

elle aktiv er vurderet til at have en uendelig brugstid, skal der oplyses om hvorfor og foretages angivelse 

af, hvilke faktorer som har den største betydning for vurderingen heraf. Der skal oplyses, om den valgte 

afskrivningsmetode for de aktiver med en begrænset levetid og en angivelse af, hvor i resultatopgørel-

sen, at afskrivninger relateret til det immaterielle aktiv er indregnet.  

Hvis aktivets brugstid ændres fra at være uendelig til begrænset, skal regler i IAS 38, 121 følges.   
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“IAS 8 kræver, at virksomheder oplyser om arten og den beløbsmæssige størrelse af en ændring i et 

regnskabsmæssigt skøn, som har en væsentlig virkning i det aktuelle regnskabsår, eller som forventes at 

ville have en væsentlig virkning i efterfølgende regnskabsår. Sådanne oplysninger kan hidrøre fra æn-

dringer i: 

a) vurderingen af et immaterielt aktivs brugstid 

b) afskrivningsmetode, eller 

c) restværdier.”23 

Udover kravene, anvendt regnskabspraksis, er der en række krav til øvrige noter.  

Der skal oplyses, om den regnskabsmæssige værdi af immaterielle anlægsaktiver, som er indregnet som 

aktiver med ubegrænset levetid.  

Der skal gives oplysninger, om akkumulerede afskrivninger samt bruttoværdien, herunder skal nedskriv-

ninger være inkluderet, der skal gives oplysninger om værdierne primo og ultimo.  

Der skal foreligge en afstemning af den regnskabsmæssige værdi fra primo til ultimo, dette skal gøres i 

form af en anlægsnote. Der skal ved udarbejdelse af anlægsnoten gives oplysninger om til- og afgange 

samt afskrivninger, således at værdien kan afstemmes både primo og ultimo.  

Hvis der er handlet i udenlandsk valuta, skal valutakursomregningen heraf oplyses i anlægsnoten.  

Noten skal være forsynet med sammenligningstal, jf. IFRS’ standard, dette er ikke et krav i ÅRL.  

Ifølge IAS 38, 126, skal virksomheder oplyse det samlede beløb af udviklings- og forskningsomkostninger, 

som er indregnet i indeværende regnskabsår.  

Der skal være en beskrivelse af de immaterielle anlægsaktiver, som individuelt er væsentlige for virk-

somheden, og disse er med til at skabe et retvisende billede af virksomheden som helhed. Beskrivelsen 

skal bestå af den nuværende regnskabsmæssige værdi samt den resterende afskrivningsperiode, som 

påhviler aktivet.  

Ifølge IAS 38, 127, er alle omkostninger, som direkte kan henføres til forsknings- og udviklingsaktiviteter 

(jf. afsnit 66 og 67, for vejledning om de typer af omkostninger, som skal medtages med henblik på 

oplysningskravene i afsnit 126), omfattet af udviklings- og forskningsomkostningerne. 

                                                            
23 IAS 38 afsnit 121. 
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“IAS 38, afsnit 66 og 67: 

66. Kostprisen for et internt oparbejdet immaterielt aktiv omfatter alle nødvendige omkostninger, der 

er direkte forbundet med at oprette, fremstille og forberede aktivet til den af ledelsen planlagte anven-

delse. Eksempler på direkte forbundne omkostninger er: 

a) omkostninger til materialer og tjenesteydelser anvendt eller forbrugt ved oparbejdelsen af det 

immaterielle aktiv 

b) omkostninger til personaleydelser (som defineret i IAS 19), som er direkte forbundet med opar-

bejdelsen af det immaterielle aktiv 

c) registreringsgebyrer for juridiske rettigheder, og 

d) afskrivning på patenter og licenser, der anvendes til at oparbejde det immaterielle aktiv. 

I IAS 23 angives indregningskriterier for renter som et element af kostprisen for et internt oparbejdet 

immaterielt aktiv. 

67. Følgende er ikke elementer af kostprisen for et internt oparbejdet immaterielt aktiv: 

a) salgs-, administrations- og andre generelle indirekte produktionsomkostninger, medmindre 

denne omkostning direkte kan henføres til forberedelsen af aktivet til brug 

b) identificerede tab grundet ineffektivitet og indledende driftstab afholdt før aktivet opnår den 

planlagte indtjening, og 

c) omkostninger til uddannelse af personale til aktivets drift.” 

Hvis der foreligger begrænsninger i ejendomsretten, eller der er stillet sikkerhed i nogle af de immateri-

elle anlægsaktiver, skal der oplyses herom. Samtidig skal det oplyses, hvis virksomheden på nogen måde 

har forpligtet sig til at erhverve nogle aktiver.  

Særligt vedrørende aktiver, der måles efter omvurderingsmodellen, skal der for den pågældende kate-

gori foreligge oplysninger om, hvornår der er foretaget omvurdering, den regnskabsmæssige værdi af 

aktiverne, herunder den regnskabsmæssige værdi, som aktivet ville have haft, hvis det i stedet for at 

være målt til en omvurderet værdi, var målt til kostpris fratrukket de akkumulerede afskrivninger. Der-

udover skal der oplyses, om opskrivningshenlæggelser og reserver som er tilknyttet aktivet, der skal 

oplyses om både primo og ultimo værdier, såvel som ændring i løbet af året. Reglerne fremgår af IAS 38, 

124.  
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4.4.3 Forskelle 

IFRS indeholder en række krav relateret til oplysninger og præsentation, som ikke er gældende i ÅRL og 

omvendt.  

Anvendt regnskabspraksis skal indeholde de samme ting efter begge regnskabsstandarder, bortset fra 

en oplysning vedrørende de aktiver, som er indregnet med uendelig brugstid, ifølge IFRS’ regler herom. 

I ÅRL er det et krav, at de immaterielle anlægsaktiver specificeres i balancen, hvilket ikke gør sig gæl-

dende ifølge IFRS. Ifølge IFRS skal specifikation af de forskellige grupper først foretages i anlægsnoten.  

I ÅRL foreligger der kun krav om at have en anlægsnote, hvis man aflægger regnskab efter reglerne i 

regnskabsklasse C og D, hvor der i IFRS er krav om en anlægsnote, uanset hvilken størrelse virksomheden 

har. Kravene til selve anlægsnoten er stort set de samme, der er krav om, at primoværdierne fremgår, 

og at man kan se årets bevægelser i form af til- og afgange på kostpriser samt af- og nedskrivninger.  

Det er et krav, jf. IFRS, at der skal være sammenligningstal i anlægsnoten, hvilket ikke er et krav i ÅRL. 

Ved at oplyse sammenligningstallene, gør virksomheden det nemt for regnskabsbruger at se udviklin-

gen. Det vil således også være muligt at stemme ultimo værdien sidste år af til primo værdien i indevæ-

rende år.  

Ydermere skal der ifølge ÅRL gives oplysninger vedrørende de særlige forudsætninger, der ligger til 

grund for indregning og måling af udviklingsprojekter, oplysninger her kan omfatte de forventer, som 

virksomheden har til den fremtidige anvendelse af aktivet.  

I IFRS er der oplysningskrav om vedrørende forsknings- og udviklingsomkostninger, som er resultatført i 

regnskabsåret, dette gør sig ikke gældende i ÅRL. 
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4.5 Delkonklusion  

Overordnet set er der færre krav i ÅRL end der er i IFRS, samtidig er der dog flere muligheder, hvis man 

aflægger efter IFRS. Dette har naturligvis en effekt på regnskabet, regnskabsaflægger vil skulle udføre 

mere arbejde, hvis der aflægges efter IFRS, end hvis der aflægges efter ÅRL.  

I relation til den første indregning er der identificeret én forskel, netop krav om indregning af udviklings-

omkostninger, hvis man aflægger efter reglerne i IFRS modsat ÅRL, hvor det kun er et krav, hvis man 

aflægger efter reglerne i de høje regnskabsklasser, eller hvis indregningen er med til at skabe et mere 

retvisende billede.  

Den første indregning vil således ikke påvirke regnskabsbrugers syn på regnskabet, da det er de samme 

regler om den første indregning, som er gældende i begge regnskabsstandarder, hvis de indregnes. Af-

hængigt af hvilken virksomhed, der er tale om og størrelsen heraf, vil det kunne diskuteres, hvor relevant 

det vil være at undlade indregning af udviklingsomkostninger, da det ofte giver et mere retvisende bil-

lede af virksomhedens stilling.   

Fastsættelsen af levetiden for det immaterielle aktiv er afgørende for de fremtidige afskrivninger. Den 

væsentligste forskel, der er identificeret er, at man ifølge IFRS kan have et immaterielt aktiv med en 

uendelig levetid. Hvis et aktiv vurderes at have en uendelig levetid, vil der ikke blive afskrevet, men 

løbende blive testet for værdiforringelse af aktivet. Reglerne i IFRS er mere komplekse, dog indeholder 

lovgivningen også nogle flere muligheder end ÅRL.  

Regnskabsaflægger har ved anvendelse af IFRS derfor større mulighed for at indfri regnskabsbrugers 

informationsbehov afhængigt af, hvem regnskabsbruger identificeres som. Virksomhederne kan her, 

hvis det giver mening, med fordel anvende IFRS for at have flere muligheder for fastsættelse af levetiden. 

Det vurderes at muligheden for at have en mere retvisende værdi i regnskabet kan opretholdes ved 

anvendelse af IFRS, herunder anvendelse af den uendelige levetid og IAS 36. Så det også er afspejlet i 

værdien, hvis levetiden er uendelig.  

I relation til den efterfølgende måling er den identificeret forskel, at hvis en virksomhed vælger at an-

vende omvurderingsmodellen, skal det efter IFRS indregnes i resultatopgørelsen som anden totalind-

komst og efter ÅRL skal det indregnes direkte på egenkapitalen og efterfølgende bindes på en reserve 

under egenkapitalen. Det vurderes ikke, at omvurderingsmodellen som udgangspunkt vil være anvendt 

på udviklingsprojekter, grundet et manglende aktivt marked.  
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I forhold til at indfri regnskabsbrugers informationsbehov, vil den efterfølgende måling ikke have den 

store effekt. Da man både efter ÅRL og IFRS skal sørge for, at aktivets værdi er retvisende. Hvis der er 

klare indikationer på værdiforringelse trods indregning efter kostprismodellen, skal der foretages ned-

skrivning af det immaterielle aktiv. Ligesom virksomhederne i forbindelse med fastsættelse af levetiden 

kan blive nødsaget til at regulere denne.  

Den efterfølgende måling er en væsentlig del, hvad end der aflægges efter IFRS eller ÅRL, men i og med 

at aktivet skal have en retvisende værdi vurderes det ikke, at regnskabsbruger vil lægge megen vægt på, 

hvilken metode der anvendt. Der er således ingen begrænsninger ved at anvende ÅRL frem for IFRS i 

forbindelse med den efterfølgende måling.  

I begge lovgivninger er det lovpligtigt at indregne en reserve på egenkapitalen. Der vil således ikke være 

nogen effekt af at anvende den ene lovgivning frem for den anden.  

Der er ikke identificeret mange forskelle mellem ÅRL og IFRS i relation til oplysninger og præsentation.  

Der er generelt lidt flere krav, hvis virksomheden følger IFRS. Her er det værd at påpege det særlige 

område vedrørende aktiver med uendelig levetid, her skal virksomhederne have et afsnit i anvendt regn-

skabspraksis, som begrunder hvilke faktorer, der ligger til grund for vurderingen.  

Selve præsentationen er lidt mere specifik i balancen, hvis man følger ÅRL, dog vil denne specifikation 

komme nede i anlægsnoten, hvis man følger IFRS. Det er et krav at medtage sammenligningstal i an-

lægsnoten hvis man følger reglerne i IFRS, mens virksomheder, der aflægger efter reglerne i ÅRL, ikke 

skal medtage sammenligningstal.  

Virksomheder som aflægger efter regnskabsklasse B og C mellem har ikke krav om at have en anlægs-

note, dog er det muligt at medtage denne, netop for at gøre regnskabet mere overskueligt for regn-

skabsbrugeren, og årets udvikling på posten kan ses heri.   
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5. Hvilke overvejelser gør regnskabsbruger sig forhold til præsentationen 
af udviklingsprojekter? 
Rapporten ”værdien af årsrapporten II” er udarbejdet af PWC og Copenhagen Business School i septem-

ber 2017. Rapporten tager udgangspunkt i, i alt 100 elektroniske besvarelser. Henholdsvis 58 regnskabs-

brugere, primært bestående af professionelle investorer, analytikere og banker. Samt 42 regnskabsaf-

læggere, som alle er børsnoterede virksomheder.  

Rapporten tager udgangspunkt i børsnoterede virksomheder, fokusset i rapporten er derfor på værdien 

af årsrapporter som er aflagt efter reglerne i IFRS.  

Rapporten er endvidere udarbejdet uden at være målrettet mod en specifik branche, og der er derfor 

ikke fokus på brugernes syn på den regnskabsmæssige behandling af udviklingsomkostninger eller andet 

branchespecifikt.   

Vi vil i vores analyse se hvilke elementer af årsrapporten, regnskabsbrugeren bruger til at træffe beslut-

ninger ud fra og i den forbindelse se, om det er de samme elementer, regnskabsaflæggeren har fokus 

på at levere. Vi vil efterfølgende sammenholde resultaterne over til ÅRL og komme med forslag til for-

bedring af årsrapporten for en virksomhed der har udviklingsprojekter, herunder hvilke elementer der 

skal medtages for at tilfredsstille brugernes informationsbehov. 

5.1 Kildekritik  

Rapporten, som danner grundlag for analysen, er udarbejdet på baggrund af elektroniske besvarelser 

fra 100 personer fordelt i to grupper bestående af regnskabsbrugere, 58 personer og regnskabsaflæg-

gere, 42 personer, som har besvaret et spørgeskema online. Dataene fra de to gruppers besvarelser er 

efterfølgende samlet hver for sig, således at brugeren af rapporten kan se, hvilke elementer regnskabs-

brugerne og regnskabsaflæggerne ligger vægt på, og på baggrund heraf kan de træffe beslutninger.  

De givne svarmuligheder begrænser deltagerne, da der ikke er medtaget kommentarer, men fastsat en 

skala, hvorpå at deltager vælger, eksempelvis 1-5 eller ved uddeling af point.  

Da rapporten tager udgangspunkt i elektroniske besvarelser, har respondenterne ikke haft mulighed for, 

at udpege elementer i årsrapporten, som vægter endnu højere, når de træffer beslutninger. Endvidere 

har respondenterne ikke haft mulighed for at uddybe deres besvarelser.  
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Hvis respondenterne havde haft mulighed for at uddybe deres besvarelser med kommentarer eller lig-

nende, kunne rapporten have givet et mere nuanceret billede, hvor vigtigheden af de forskellige ele-

menter blev endnu tydeligere.   

Ved spørgeskemaer er det kun de forudbestemte spørgsmål, der besvares, og respondenterne har der-

med ikke mulighed for at fremhæve elementer, som de vurderer mere relevante.  

Rapporten er fra 2017, og der kan derfor være ændringer til, hvordan regnskabsbrugeren ser på årsrap-

porten, samt hvordan regnskabsaflæggerne leverer i dag. Der blev i 2011 udarbejdet en tilsvarende rap-

port, hvor resultaterne i 2017 også bliver sammenholdt med, og i den forbindelse kan man se, at der er 

sket mindre ændringer.  

I forbindelse med besvarelsen af spørgsmål 12 i rapporten omkring tilfredsheden med IFRS, er der 

mange af besvarelserne, der er besvaret med “Ved ikke”. På baggrund heraf er det ikke muligt at lave 

en konklusion, men man kan dog se nogle tendenser i besvarelserne.  

Det er ikke alle afsnit i rapporten som vurderes at være relevante for opgaven, hvorfor det udelukkende 

er de punkter, der er vurderet relevante, der er inddraget. 

På baggrund heraf vurderer vi, at rapporten danner et tilstrækkeligt grundlag for vores analyse. Datene 

i rapporten vurderes at være valide. Vi vurderer, at selvom besvarelserne er lavet på baggrund af regn-

skaber aflagt efter reglerne i IFRS, kan der godt drages paralleller over til reglerne i ÅRL. 

5.2 – Årsrapporten som kommunikationsværktøj 

86 % af regnskabsbrugerne anvender årsrapporten i høj eller meget høj grad, som den vigtigste infor-

mationskilde. Det er derfor meget vigtigt, at virksomhederne får videreformidlet informationer på den 

mest retvisende og bedst mulige måde.  

Det fremgår af rapporten, at årsrapporten bidrager til, at virksomheden opfattes som troværdig. Dette 

kan der nemt nikkes anerkendende til, jo mere udførligt og professionelt årsrapporter er udarbejdet, jo 

større tendens har regnskabsbruger til at have tillid til det data, som årsrapporten indeholder.   

74 % af regnskabsbrugerne har i undersøgelsen sagt, at årsrapporten påvirker deres opfattelse af, om 

virksomheden virker troværdig, dette anses for værende relativt højt.  
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Der er ikke mange krav i ÅRL, og noteoplysningerne er begrænset for virksomheder i de lavere regn-

skabsklasser. Regnskabsaflæggerne har mulighed for at gøre mere ud af rapporten ved at fremvise noter 

og herved give mere indsigt. Regnskabsaflæggerne i de lavere regnskabsklasser kan på baggrund heraf 

anvende årsrapporten til at fremstå mere troværdige.  

Ca. 90 % af regnskabsaflæggerne mener, at årsrapporten er en vigtig del af virksomhedens omdømme.  

Alle virksomheder har ved udarbejdelsen af årsrapporten en mulighed for i ledelsesberetningen at op-

lyse om den markedsmæssige position, som de befinder sig i, samt hvordan de agerer professionelt. Hvis 

virksomheden leverer en årsrapport af høj kvalitet, fremstår de professionelle, derved påvirkes deres 

omdømme positivt. 

89 % af regnskabsbrugerne mener, at årsrapporten er en vigtig del af virksomhedens kommunikation. 

Dette hænger godt sammen med, at regnskabsbrugernes tillid til virksomheden påvirkes af årsrappor-

ten. Hvis og såfremt at virksomheden er skarpe til at formidle informationer gennem årsrapporten, kan 

det på baggrund af rapporten siges, at det vil blive taget god imod og være med til at skabe tillid. 

72 % af regnskabsbrugerne mener, at virksomheder kan bruge årsrapporten til at sætte væsentlige for-

retningsstrategiske temaer på agendaen, dette vil naturligvis afhænge af, hvilken type virksomhed der 

er tale om. Som udgangspunkt er det en oplagt mulighed for virksomhederne at benytte årsrapporten 

til at dele nogle af sine planer, hvis dette kan have interessen hos regnskabsbruger. Det vil blive omtalt 

nærmere under ledelsesberetningen.  

Et væsentligt punkt som regnskabsaflæggeren skal have fokus på, er at de ikke deler for mange oplys-

ninger, som efter deres opfattelse kan virke harmløse, men i virkeligheden kan skade virksomheden 

indirekte. Regnskabsaflægger skal derfor være påpasselig og skarpe i forbindelse med udarbejdelse af 

ledelsesberetningen. Eksempelvis hvis man i det kommende år forventer, at påbegynde et projekt eller 

ændre sit fokus fra et område/marked til et andet, skal regnskabsaflæggerne være opmærksomme på, 

ikke at røbe nogle informationer, som virksomhedernes konkurrenter vil kunne drage fordel af.  

Regnskabsaflæggerne skal være opmærksom på ikke at dele informationer, som ikke skaber værdi for 

regnskabsbrugerne.  

Virksomhederne kan som nævnt ovenfor benytte årsrapporten til at sætte væsentlige forretningsstra-

tegiske temaer på agendaen, dette mener ca. 65 % af regnskabsaflæggerne er en god ide. Det er en 
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oplagt mulighed for virksomhederne at oplyse om de kommende forretningsstrategiske temaer. Dette 

giver en god indsigt i virksomhedens planer, og kan hjælpe virksomhederne med at tiltrække investorer. 

Regnskabsaflægger bør have særligt fokus på regnskabsbrugernes ønsker, selvom der ikke er mange 

notekrav, og oplysningskrav for virksomheder, som aflægger efter reglerne i de lave regnskabsklasser (B 

og C mellem) i ÅRL, kan regnskabsaflægger med fordel oplyse, hvad der efterspørges, så længe at det 

ikke afslører nogle forretningshemmeligheder eller giver indsigt i tallene, ud over hvad ledelsen ønsker.  

Uanset om en virksomhed aflægger efter reglerne i IFRS eller ÅRL, er årsrapporten en vigtig informati-

onskilde for virksomhedens interessenter. Virksomhederne kan derfor med fordel bruge kræfter på års-

rapporten og den vej igennem formidle de elementer, som de mener er vigtige.  

5.3 – Årsrapportens elementer 

Årsrapporten er bygget op omkring ledelsesberetningen, regnskabsopstillingen, ledelses- og revisorpå-

tegningen samt noterne. Ledelses- og revisorpåtegningen beskrives ikke, da det ikke spiller en væsentlig 

rolle i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten, og det er ikke noget, der er interessant i forbin-

delse med en udviklingsvirksomhed.  

Revisor- og ledelsespåtegningen er et obligatorisk afsnit, som ofte indeholder en meget basal standard-

tekst. Der kan være modifikation til revisorpåtegningen, hvis og såfremt der er identificeret usikkerheder 

eller fejl af revisor. Derudover nævnes det blot, om årsrapporten er aflagt efter reglerne i IFRS eller ÅRL. 

Der oplyses om virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt virksomhedens aktiviteter og 

pengestrømme giver et retvisende billede. Herudover erklærer ledelsen sig på, at ledelsesberetningen 

giver et retvisende billede. Det er ikke elementer, som regnskabsaflæggeren har mulighed for at ændre 

og dermed skabe mere værdi for regnskabsbrugeren.  

Regnskabsbrugerne lægger særlig vægt på regnskabsopstillingen, når de skal vurdere en virksomhed. 

Det ses i regnskabsbrugernes besvarelse, hvor regnskabsopstillingen har scoret 4,3 point ud af 5. Det 

betyder, at resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og egenkapitalopgørelsen spiller den vig-

tigste rolle.  

Regnskabsbrugerne bruger de forskellige elementer i regnskabsopstillingen aktivt til at træffe beslutnin-

ger omkring virksomheden, hvorfor regnskabsaflæggeren skal levere en fuldendt regnskabsopstilling. 
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Der er dog ikke helt enighed mellem regnskabsbrugerne og regnskabsaflæggerne omkring regnskabsop-

stillingen, hvor regnskabsopstillingen kun har scoret 3,9 point ud af 5. Regnskabsaflæggerne skal kon-

stant have fokus på regnskabsopstilling samt præsentationen heraf, da det er et element, der vægter 

meget højt i forbindelse med regnskabsbrugerens vurdering af virksomheden.  

Ledelsesberetningen har ligeledes stor betydning for regnskabsbrugeren og har således scoret 4,2 point 

ud af 5. Det er interessant for regnskabsbrugerne at vide, hvordan virksomheden har præsteret det se-

neste år, og hvad ledelsen forventer af virksomheden for det kommende år. Regnskabsaflæggerne vur-

derer ligeledes ledelsesberetningen som værende meget vigtig, og den har således scoret 4,4 point. Det 

er her de har mulighed for at beskrive årets udviklingen.  

I ledelsesberetningen er der mulighed for, at virksomheden kan vise rensede tal, der også kan give et 

mere positivt billede af virksomheden, såkaldte APM’er. Muligheden for indarbejdning af APM’er har 

mødt en del skepsis, da virksomheden den vej igennem kan pynte på tallene og fremstå bedre. Tilliden 

til ledelsesberetningen falder dermed, hvilket ikke er godt, når ledelsesberetningen vurderes så vigtig 

fra regnskabsbrugeres side.  

Noterne spiller også en vigtige rolle for regnskabsbrugerne. I forbindelse med vurdering af en virksom-

hed har noterne scoret 4,1 point, hvilket må siges at være højt. Regnskabsaflæggeren vurderer derimod 

ikke vigtigheden af noterne ligeså højt og har kun vurderet dem til 3,3 point ud af 5. Noterne er derfor 

et område, hvor regnskabsaflæggerne kan have mere fokus på at tilfredsstille regnskabsbrugernes be-

hov bedre.  

Noterne kan bruges til at opnå en bedre forståelse af mere komplekse forhold. Regnskabsbrugerne bru-

ger noterne aktivt i forbindelse med forståelsen af en virksomhed.  

Regnskabsbrugernes behov i forbindelse med årsrapporter aflagt efter IFRS kan bruges til inspiration i 

årsrapporter aflagt efter ÅRL. For virksomheder med udviklingsprojekter, der aflægger efter ÅRL, er det 

derfor vigtigt, at regnskabsaflæggeren har fokus på at få lavet en god regnskabsopstilling, det giver et 

godt og overskueligt overblik for regnskabsbrugeren.  

Det er vigtigt at virksomhederne udarbejder en god ledelsesberetning, hvor både årets udvikling samt 

forventningerne til fremtiden er med, da denne også spiller en vigtig rolle, når regnskabsbrugerne skal 

træffe beslutninger ud fra årsrapporten. Herudover ligger regnskabsbrugerne stor vægt på noterne, også 
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større end regnskabsaflæggeren i analysen vurderer. Det kan derfor være en fordel, hvis virksomheder, 

der aflægger efter reglerne i regnskabsklasse B i ÅRL, vælger at medtage anlægsnote til præsentation af 

udviklingsprojekter.  

5.4 – Ledelsesberetning 

Ledelsesberetningen giver virksomhederne en mulighed for at komme med deres beretning vedrørende 

den nuværende og den forventede kommende økonomiske situation, som virksomheden står over for 

fremadrettet. 

Ledelsesberetningen er rigtig vigtig for regnskabsbrugerne, og som beskrevet under "Årsrapportens ele-

menter" spiller ledelsesberetningen en vigtig rolle i forbindelse med vurdering af virksomhederne. 

Dette afsnit i rapporten er skabt på baggrund af besvarelserne i afsnittet omkring årsrapportens ele-

menter, hvor regnskabsbrugerne valgte ledelsesberetningen som et af de vigtigste elementer i årsrap-

porten. 

Denne del af rapporten omfatter således, hvilke dele af ledelsesberetningen, som regnskabsbrugerne 

finder særligt vigtige. 

Ifølge rapporten vægtes beskrivelsen af udviklingen i virksomhedens aktiviteter og forhold i det seneste 

regnskabsår, herunder sammenholdelse af de tidligere udmeldte forventninger, højest af regnskabsbru-

gerne. Oversigt over hoved- og nøgletal vægtes anden højst, efterfulgt af den forventede udvikling på 

både kort og lang sigt, herunder de særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til 

grund. 

Disse tre dele af ledelsesberetningen hænger meget godt sammen, netop en beskrivelse af den nuvæ-

rende situation på baggrund af det forgange år, underbygget af hoved- og nøgletal, samt forventnin-

gerne til fremtiden. 

Beskrivelsen af udviklingen i virksomhedens aktiviteter og forhold i det seneste regnskabsår, herunder 

en sammenholdelse af om de tidligere beskrevne forventninger er blevet realiseret. Netop denne del af 

ledelsesberetninger giver en god indikation på, om virksomheden formår at leve op til de forventninger 

til fremtiden, som virksomheden sidste år satte sig.  
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Netop når regnskabsbrugerne er investorer, analytikere og banker giver dette god mening. Virksomhe-

den kan nemt miste sin troværdighed i relation til sin evne til at kunne opnå de forventede resultater. 

Den forventede udvikling på både kort og lang sigt, herunder de særlige forudsætninger og usikre fak-

torer som ledelsen har lagt til grund, er mindst lige så vigtige, at udviklingsvirksomheder har fokus på, 

hvad end der aflægges regnskab efter, ÅRL eller IFRS.  

Beskrivelse af udviklingen i virksomhedens aktiviteter og forhold i det seneste regnskabsår er meget 

vigtig for virksomhederne, såvel som den er for regnskabsbrugerne som tidligere beskrevet i opgaven. 

Virksomhederne har i denne del af ledelsesberetningen en chance for at beskrive lidt mere specifikt, om 

året der er gået, herunder om der har været særlige begivenheder, som har haft direkte eller indirekte 

effekt på deres udvikling. Dette skaber dels værdi for virksomheden selv, men også for regnskabsbru-

gerne, som gennem denne beretning kan blive klogere på, eksempelvis hvorfor de forventede resultater 

ikke blev opnået.  

Virksomhederne mener, at vigtigheden ligger på ca. 4,3 point ud af 5, mens ressourcerne der bruges 

herpå udgør lige under 3,5 point. Der bruges altså en del ressourcer, hvilket i dette tilfælde anses for 

værende fint, da det er meget efterspurgt af regnskabsbrugerne, der dermed kan træffe bedre beslut-

ninger på baggrund heraf. 

Det er essentielt for en udviklingsvirksomhed at have nogle klare mål, ikke så ambitiøse eller urealistiske, 

at de ikke kan leve op til dem, men alligevel så ambitiøse, at de kan fange eventuelle investorers inte-

resse. 

Særligt den forventede fremtidige udvikling er vigtigt for en udviklingsvirksomhed, da dette kan give et 

godt indblik i den forventede kommende situation, dette kan med fordel underbygges af realistiske bud-

getter. Udviklingsvirksomheder bør anvende ledelsesberetningen til fulde og benytte lejligheden til at 

give en god forståelse og indsigt i deres aktiviteter. 

Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling på kort og lang sigt, herunder særlige forudsætninger 

og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund, scorer ca. 4,2 point ud af 5, ressourceforbruget som 

er tilknyttet denne del af ledelsesberetningen udgør 3,5 point ud af 5. Hvilket anses for den rette 

mængde ressourcer, netop fordi det skaber merværdi for regnskabsbruger.  
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Oversigt over hoved- og nøgletal for de seneste fem regnskabsår er en af de ting som regnskabsbrugerne 

prioriterer højt og gerne vil have oplyst i ledelsesberetningen. Oversigten over hoved- og nøgle danner 

hurtigt og enkelt et overblik over, hvordan den økonomiske udvikling har været. Hvad end der bliver 

aflagt årsregnskab efter IFRS eller ÅRL vil det være fornuftigt for virksomheden at oplyse hoved- og nøg-

letal hvis og såfremt, dette er muligt. 

Oversigt over hoved- og nøgletal er, ifølge rapporten, vigtig for virksomhederne at have med i deres 

årsrapporter, den samlede score udgør her ca. 4,1 point ud af 5, mens ressourceforbruget tilknyttet 

udarbejdelse af hoved- og nøgletal kun udgør ca. 2,2 point. Det er derfor en simpel måde for virksom-

hederne at skabe værdi og indsigt i deres økonomiske situation for deres brugere ved brug af meget få 

ressourcer. 

Udviklingsvirksomheder vil ofte ikke have været med driftsmæssig aktivitet særlig længe og vil derfor i 

mange tilfælde have svært ved at præsentere den efterspurgte oversigt over hoved- og nøgletal. Udvik-

lingsvirksomhederne kan med fordel medtage opgørelsen, hvor oplysningerne om investeringer i imma-

terielle anlægsaktiver fremgår, dette vurderes at skabe værdi for regnskabsbrugeren.  

Ydermere kan de ligge vægt i nøje at beskrive det forgangne år samt forventningerne til fremtiden, dette 

kan med fordel underbygges af virksomhedens strategi samt hovedaktiviteter, hvilket forventes at være 

mere efterspurgt i netop denne type virksomhed. 

Beskrivelsen af virksomhedens hovedaktiviteter er i et mindre omfang efterspurgt af regnskabsbrugerne 

ifølge denne rapport, dette forventes at være et resultat af de virksomheder som rapporten er lavet på 

baggrund af. Udviklingsvirksomheder kan med fordel skrive en velformuleret ledelsesberetning for at 

give indblik i aktiviteten, og dermed indfri regnskabsbrugernes forventninger om mulighed for at kunne 

anvende årsrapporten.  

En virksomhed, der har valgt at anvende ÅRL som regnskabslovgivning, og som aflægger regnskab efter 

regnskabsklasse B, skal have en ledelsesberetning i årsregnskabet. Der er som udgangspunkt ikke krav 

om, at en virksomhed, som aflægger regnskab efter reglerne i IFRS, skal medtage ledelsesberetning, dog 

kræver IFRS-bekendtgørelsen ledelsesberetning efter årsregnskabsloven for danske virksomheder, som 

aflægger regnskab efter IFRS. 
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5.5 – Udmeldelse af resultatmål 

I rapporten er der taget udgangspunkt i børsnoterede virksomheder, hvor regnskabsbrugerne her har 

det primære fokus på den fremtidige udvikling i omsætningen, EBIT og EBITDA. Netop disse måleattri-

butter giver god mening at måle på for en eksisterende virksomhed med almen drift. Andre relevante 

nøgletal såsom afkastningsgrad, dækningsgrad, overskudsgrad, egenkapitalens forrentning, soliditets-

grad samt nulpunktsomsætning kan, hvis der er tilstrækkelige informationer tilgængelige, være interes-

sante for regnskabsbrugerne.  

Fokus bør dog ikke være på omsætning og det driftsmæssige resultat, når der er tale om en udviklings-

virksomhed. En udviklingsvirksomhed vil i de tidlige stadier typisk ikke have nogen omsætning, de eneste 

indtægter som virksomheden har, vil typisk være tilskud fra eksempelvis Danmarks Innovationsfond, 

som hjælper udviklingsvirksomheder i Danmark i gang.  

Her vil det derfor ikke give mening med beskrivelse af mål for omsætningen. I de tilfælde hvor udvik-

lingsprojektet er afsluttet, og virksomheden er begyndt at sælge, vil regnskabsbrugeren have nytte af 

både mål for omsætningen og resultatet. Herudover vil der i udviklingsvirksomheder typisk være en del 

kapitalforhøjelser, hvor investorer køber sig ind til en overkurs. Regnskabsbrugeren kan følge kapitalfor-

højelserne i hovedtalsoversigten, hvor egenkapitalen vokser uafhængigt af årets resultat.  

Relevante måleattributter vil efter vores opfattelse være på investeringer i immaterielle anlægsaktiver, 

og de fremtidige økonomiske fordele som forventes at tilflyde virksomheden på baggrund heraf. I og 

med at regnskabsbrugerne til en udviklingsvirksomheds regnskab er bevidste om den situation, som 

virksomheden befinder sig i, dels på baggrund af en skarp ledelsesberetning, samt at aktiverede udvik-

lingsomkostninger vil fremgå af regnskabet, må det forventes at deres fokus ikke vil være som præsen-

teret i den pågældende rapport, som der er taget udgangspunkt i.  

Udviklingsvirksomheder, der aflægger efter reglerne for ÅRL, kan med fordel skrive om den forventede 

udvikling i ledelsesberetningen. I forhold til udviklingsvirksomheder, kan de med fordel skrive omkring 

resultater af forskellige udviklingsprojekter samt fremtidige forventninger til nye og eksisterende udvik-

lingsprojekter. Det gælder både investeringer og resultater.  
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5.6 – Noter  

Som beskrevet under ”Årsrapportens elementer”, spiller noterne en vigtig rolle i forbindelse med regn-

skabsbrugerens vurderingen af en virksomheds finansielle stilling. Regnskabsbrugerne vurderer behovet 

og værdien af noter som værende meget høj, hvorfor det er et element, regnskabsaflæggeren bør ind-

arbejde i årsrapporten. 

Regnskabsbrugerne vurderer vigtigheden af afsnittet omkring anvendt regnskabspraksis som værende 

høj og posten har derfor scoret 3,9 point ud af 5. Regnskabsbrugeren har et stort behov for, at regn-

skabsaflæggeren beskriver, hvordan de forskellige poster er behandlet for at kunne træffe beslutninger 

ud fra årsrapporten. Regnskabsaflæggeren vurderer, at omkostningerne ved udarbejdelsen af afsnittet 

omkring anvendt regnskabspraksis er middel ressourcekrævende med en score på 2,5 point. Det giver 

derfor god mening at medtage afsnittet, da det både giver værdi til regnskabsbrugeren, mens det sam-

tidig ikke er voldsomt ressourcekrævende for regnskabsaflæggeren.  

Regnskabsbrugerne er også tilfredse med afsnittet omkring anvendt regnskabspraksis og har vurderet 

det til 3,8 point ud af 5, hvilket dog er lidt under vigtigheden. På baggrund heraf vurderes det, at regn-

skabsaflægger med fordel kan bruge flere kræfter på udarbejdelse af afsnittet vedrørende anvendt regn-

skabspraksis.  

Regnskabsaflægger kan være mere uddybende i sine beskrivelser, da dette vil skabe merværdi for regn-

skabsbruger.  

Regnskabsbrugerne vurderer anlægsnoten som værende vigtig og har vurderet den til 3,7 point ud af 5. 

Det er vigtigt for regnskabsbrugerne, at de kan se, hvad der er sket på posten i året, og hvordan værdien 

af aktivet er blevet til. Regnskabsaflægger vurderer ligeledes, at der kun skal bruge middel ressourcer på 

udarbejdelse af noten. De to ting lagt sammen indikerer, at det giver god mening at udarbejde noten for 

virksomheder, der aflægger efter de lave regnskabsklasser i ÅRL. Regnskabsbrugeren opnår større værdi 

af noten end regnskabsaflæggerne skal bruge på at udarbejde noten.  

Regnskabsbrugerne vurderer samtidig niveauet af de nuværende noter som værende rigtig fine, noterne 

har således scoret lige over 3,7 point ud af 5, og noterne er derfor bedre end den værdi, regnskabsbru-

gerne får ud af dem. 
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Resultaterne kan bruges til inspiration for virksomheder, der aflægger efter reglerne i ÅRL. Regnskabs-

brugerne bruger noterne aktivt, men analysen viser, at udarbejdelsen af noterne ikke helt lever op til 

den værdi, som de vil kunne skabe for regnskabsbrugeren. 

Når man kigger generelt på noterne, er tilfredsheden lidt lavere sammenlignet med, hvor vigtige regn-

skabsbrugerne vurderer dem. Regnskabsaflæggerne bør derfor overveje, hvordan de ønsker at bruge 

årsrapporten. Ønsker de kun at leve op til minimumskravene, er der ikke grund til at bruge tid og res-

sourcer på udarbejdelsen. Ønsker de derimod at bruge årsrapporten aktivt overfor regnskabsbrugerne, 

bør de overveje at bruge mere tid på udarbejdelsen, så regnskabsbrugeren får dækket deres informati-

onsbehov til fulde.  

I ÅRL er der enkelte specifikke oplysningskrav, hvor der i IFRS er mere detaljerede oplysningskrav. Det 

pointeres, at det er betegnet som krav. Virksomheder, som aflægger regnskab efter ÅRL, kan altså derfor 

godt oplyse mere end kravene foreskriver. I ÅRL er der som udgangspunkt ikke krav om sammenlignings-

tal i noterne, hvor der i IFRS altid er krav om sammenligningstal i noterne. Virksomheder, der aflægger 

regnskab efter reglerne i ÅRL, bør have fokus på værdien, der skabes for regnskabsbruger ved at oplyse 

dette, selvom det ikke er et krav.  

I ÅRL er der krav om at noterne præsenteres i den rækkefølge, hvori de poster, som noterne vedrører, 

er præsenteret i resultatopgørelsen henholdsvis balancen, hvor der i IFRS ikke er nogle krav om bestemt 

rækkefølge, dog skal præsentationen være systematisk. 

Ifølge IFRS er der nogle væsentlige oplysningskrav på følgende udvalgte områder, i ÅRL kan man benytte 

sig af dem, der måtte være relevante. Vi har udvalgt følgende punkter, som vurderes at være væsentlige 

i virksomheder, som afholder udviklingsomkostninger. Ledelsens skøn og vurderinger samt ophørte ak-

tiviteter og aktiver bestemt for salg. 
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5.7 – Tilfredshed med IFRS  

I rapporten er det undersøgt, hvor tilfreds henholdsvis regnskabsbrugerne og virksomhederne er med 

IFRS. Der er generelt en fin tilfredshed fra begge parters side vedrørende regnskaber aflagt efter reglerne 

i IFRS.  

38,9 % af regnskabsbrugerne mener, at regler i IFRS understøtter deres økonomiske beslutninger bedre 

end reglerne i ÅRL.  46,3 % mener, at IFRS giver den bedste mulighed for at sammenligne virksomheder, 

og 31,5 % mener, at IFRS giver de mest forståelige oplysninger i regnskabet. Der er henholdsvis 50 %, 

42,6 % og 50 %, af regnskabsbrugerne, som har besvaret de tre ovenstående udsagn med ved ikke.  

Set ud fra virksomhedernes synspunkt er det 70,3 %, der mener, at IFRS understøtter regnskabsbruger-

nes økonomiske beslutninger bedst, 86,5 % af virksomhederne mener samtidig, at der ved anvendelse 

af IFRS er bedre muligheder for at opnå sammenlignelighed, og 67,6 % af virksomhederne mener, at IFRS 

giver de mest forståelige oplysninger i årsrapporten. Dette giver en klar indikation på, at både regnskabs-

brugerne og virksomhederne er tilfredse med IFRS. Det fremgår af rapporten, at det generelt vurderes 

at være bedre at aflægge regnskab efter IFRS end efter ÅRL.  

Virksomhederne kan med fordel anvende reglerne i IFRS til at opnå en større sammenlignelighed med 

udenlandske virksomheders regnskaber. På den måde kommer virksomheden ud til flere potentielle in-

vestorer og regnskabsbrugere, der grundet at regnskabet er aflagt efter reglerne i IFRS, har bedre mu-

lighed for at sammenholde regnskabet og virksomheden med andre udenlandske virksomheder. Særligt 

udviklingsvirksomheder kan opnå fordele på baggrund af den lette sammenlignelighed, det kræver dog 

samtidig mere af virksomheden, da der er flere krav i IFRS. Der skal således foretages vurdering i den 

enkelte sag og skabes en forventning, om hvilke fordele og ulemper det kan have for virksomheden at 

aflægge efter IFRS.  

Sammenligneligheden spiller en væsentlig og vigtig rolle i forbindelse med regnskabsbrugerens prog-

nose for virksomheden. Det er vigtigt, at regnskabsbruger har mulighed for at kunne sammenligne de 

rapporterede oplysninger mod hinanden. Regnskabsbrugeren har på den måde mulighed for bedre at 

kunne sammenholde prognoserne og på baggrund heraf kunne træffe bedre beslutninger i forbindelse 

med eksempelvis investeringer. Muligheden for at anvende årsrapporten til prognoseformål vurderes 

at være bedre ved anvendelse af IFRS, hvis man sigter efter internationale investorer.  
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I forhold til valg af regnskabsstandard skal regnskabsaflæggerne gøre sig nogle overvejelser. Regnskabs-

aflæggerne skal identificere deres brugere og finde ud af hvor de befinder sig, altså om det er nationale 

eller internationale brugere de vil henvende sig til. Hvis regnskabsaflæggerne ønsker at ramme interna-

tionale brugere, vil reglerne i IFRS med fordel kunne anvendes, da der herved opnås større sammenlig-

nelighed. Mens virksomheder der kun har nationale brugere, bør overveje at aflægge efter reglerne i 

ÅRL, da de både vil opnå større sammenlignelighed og samtidig ikke er underlagt de større krav som er 

gældende i IFRS. 

5.8 Delkonklusion 

Årsrapporten som kommunikationsværktøj  

Virksomhederne mener, at årsrapporten er en vigtig del af deres omdømme. Samtidig mener brugerne, 

at virksomhedernes troværdighed påvirkes af årsrapporten. Disse to elementer hænger sammen, der er 

en klar indikation på, at virksomhederne skal levere en god årsrapport, da de har en effekt på deres 

omdømme og troværdighed.  

Forretningsstrategiske temaer er efterspurgt af brugerne, og virksomhederne mener, at de kan benytte 

årsrapporten til at oplyse om dette.  

Årsrapportens elementer 

Regnskabsbrugerne vurderer behovet for alle elementer i årsrapporten som værende stor. Regnskabs-

brugeren bruger både ledelsesberetningen, regnskabsopstillingen og noterne, når der skal træffes be-

slutninger. Regnskabsaflæggerne vurderer generelt behovet for de forskellige elementer som værende 

noget lavere end regnskabsbrugerne og ser faktisk kun på ledelsesberetningen som et vigtigere element 

i årsrapporten. Det kan ud fra ovenstående konkluderes at der er uenighed om, hvor vigtige de enkelte 

elementer er, og der er således risiko for at regnskabsaflæggerne udelader informationer,  som er efter-

spurgt af regnskabsbrugerne.  

Ledelsesberetning 

Ifølge rapporten er regnskabsbrugernes efterspørgsel på informationer i ledelsesberetningen i god over-

ensstemmelse med virksomhedernes vurdering af de vigtigste elementer. Det er langt de fleste ting som 

der er efterspurgt som virksomhederne har med, og bruger ressourcer på. Det kan ud fra rapporten 
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læses, at virksomhederne er lidt mere interesseret i beskrivelsen af virksomhedens hovedaktivitet, end 

regnskabsbrugerne er, det samme gør sig gældende vedrørende beskrivelse af særlige risici.  

Udmeldelse af resultatmål 

Det kan på baggrund af rapporten konkluderes, at regnskabsbrugerne har særligt fokus det generelle 

resultat, målt på EBIT og EBITDA samt omsætningen. Dette giver mening i en eksisterende virksomhed. 

Da vores tager udgangspunkt i udviklingsvirksomheder, vurderes fokus at være et andet sted. 

I udviklingsvirksomhed med igangværende udviklingsprojekter vil det være relevant for regnskabsbru-

ger, at måle på foretagne investeringer og planer for fremtiden. 

Først når virksomheden har færdigudviklet sine projekter og er klar til at tage disse i brug, vil det være 

relevant at have fokus på omsætning, EBIT og EBITDA.  

Noterne 

Regnskabsbrugerne vurderer noterne som værende meget vigtige til brug for beslutninger. Regnskabs-

brugerne kan godt lide, at der er en god beskrivelse i afsnittet om anvendt regnskabspraksis vedrørende, 

hvordan der er sket indregning og måling. Herudover ser de også oplysningerne i anlægsnoten som vigtig 

information. Regnskabsaflæggerne vurderer, at udarbejdelsen af noterne ikke er så ressourcekrævende 

at udarbejde, hvorfor det giver god mening at medtage dem. Når man kigger på noter generelt, halter 

det dog lidt med udførelsen af disse, og de udarbejdede noter lever ofte ikke helt op til brugernes for-

ventninger.  

Perspektivering til ÅRL 

I forhold til regnskaber aflagt efter reglerne i ÅRL kan der søges inspiration i regnskaber, som er aflagt 

efter reglerne i IFRS. Årsrapporten er et vigtigt kommunikationsværktøj, som vægtes meget højt af regn-

skabsbrugerne. Regnskabsbrugerne bruger aktivt de forskellige elementer i årsrapporten til at træffe 

beslutninger. Regnskabsaflæggeren skal derfor have fokus på en god regnskabsopstilling, der giver et 

godt og retvisende overblik for regnskabsbrugeren, en god og udførlig ledelsesberetning, der beskriver 

både årets udvikling samt fremtidige forventninger, herunder forventninger til både investeringer, om-

sætning og resultater.  
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Regnskabsaflæggerne bør også have fokus på noterne, som regnskabsbrugerne bruger aktivt. Her kan 

særligt virksomheder, der aflægger efter reglerne for de lavere regnskabsklasser søge inspiration og 

medtage de noter, som ikke er lovpligtige. Et forslag herpå er noter som eksempelvis anlægsnoten.  

Det er dog vigtigt, at regnskabsaflæggeren gør op med sig selv, hvor meget information de vil give om 

virksomheden, og om gevinsten heraf opvejer det ressourceforbrug som er relateret til denne yderligere 

information. 
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Konklusion 
Udviklingsomkostninger behandles forskelligt alt efter, om virksomheden aflægger efter reglerne i ÅRL 

eller i IFRS og IAS 38. Selvom IAS 38 anvendes som fortolkningsbidrag til ÅRL, er der en række forskelle.  

Selve beskrivelsen af immaterielle anlægsaktiver er den samme uanset, om virksomheden aflægger efter 

reglerne i ÅRL eller IFRS. Immaterielle anlægsaktiver er en ressource, der er under virksomhedens kon-

trol, et resultat af tidligere begivenheder, samtidig skal der være en klar indikation på, at virksomheden 

vil opnå økonomiske fordele. Immaterielle anlægsaktiver er endvidere identificerbare, ikke monetære 

aktiver uden fysisk substans.  

Formålet med årsrapporten er at give regnskabsbrugeren et indblik i virksomhedens aktiviteter og for-

måen i det forgangne år.  

I forbindelse med at der sker indregning af udviklingsprojekter, er der en række generelle krav, der skal 

være opfyldt. Årsregnskabsloven er bygget op omkring en begrebsramme, hvor man gennem fem ni-

veauer først beskriver målsætningen med regnskabet og efterfølgende går igennem målesystemerne.  

Det er især vigtigt, at regnskabsaflæggeren får identificeret regnskabsbrugerne, og den vej igennem får 

udarbejdet årsrapporten, så de primære brugere får de informationer, som de ønsker. Det er vigtigt, at 

alle oplysninger i årsrapporten er relevante og valide. Regnskabsbrugerne ønsker kun at få relevante og 

valide oplysninger. Det er vigtigt at virksomhederne er opmærksomme herpå, da regnskabsbrugerne 

ellers kan miste tilliden til virksomheden.  

Efter regnskabsbrugerne er identificeret og regnskabsaflæggerne har fundet ud af, hvilke valide og rele-

vante oplysninger, de vil dele med de identificerede regnskabsbruger, skal oplysningerne passes ind i 

årsrapporten. I den forbindelse skal alle oplysninger, der indregnes i resultatopgørelse og balance præ-

senteres korrekt. ÅRL bygger på det formueorienterede regnskabsparadigme hvilket betyder, at balan-

cen er det primære i årsrapporten, mens resultatopgørelsen blot er et resultat af bevægelserne i balan-

cen. Elementerne i årsrapporten er aktiver, forpligtelser, egenkapital, omkostninger og totalindkomst. 

Det er disse elementer der skal præsenteres for regnskabsbrugerne.  

Efter det er identificeret hvilket element i balancen posten vedrører, skal der ske indregning og efterføl-

gende måling. For at der kan ske indregning af et aktiv eller en forpligtelse, skal to kriterier være opfyldt, 

først skal det være sandsynligt, at der vil til- eller fragå virksomheden økonomiske fordele og efterføl-

gende skal posten kunne måles til enten kostpris eller værdi.  
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Efter første indregning, skal udviklingsprojekter måles, dette sker i langt de fleste tilfælde til kostpris 

med fradrag af akkumulerede afskrivninger, men i særlige tilfælde er det også muligt at indregne udvik-

lingsprojekter til dagsværdi.  

Til sidst skal alle indregne elementer klassificeres og præsenteres i årsrapporten. De kriterier der danner 

grundlag for klassifikation, skal være relevante for, at regnskabsbrugerne kan få dækket deres informa-

tionsbehov. Informationer skal klassificeres, så brugerne både kan få gavn af oplysningerne i forbindelse 

med prognoseopgaven og med kontrolopgaven. I forbindelse med klassifikationen inddeles elemen-

terne i homogene klasser på baggrund af deres egenskaber. Selvom der ved enhver form for aggregering 

af data mistes information, er det nødvendigt, at kravet er opfyldt, da klassifikationen ellers kan være 

direkte vildledende.  

I forbindelse med indregningen skal det også identificeres, hvilken regnskabsklasse, virksomheden er i. 

Der er stor forskel til kravene, hvor der i de lave regnskabsklasser ikke er så mange krav, er der i de 

højere regnskabsklasser flere krav. I relation til udviklingsvirksomheder er det især kravet om anlægsno-

ten og ledelsesberetningen, der spiller en vigtig rolle.  

Udviklingsvirksomheder har pligt til at udarbejde en ledelsesberetning i årsrapporten. Her er der igen 

forskellige krav alt efter, hvilken regnskabsklasse virksomheden aflægger regnskab efter. For virksom-

heder, der aflægger efter reglerne for regnskabsklasse B, er der kun krav om en beskrivelse af virksom-

hedens væsentligste aktiviteter samt en beskrivelse af eventuelle væsentlige ændringer i aktiviteter og 

økonomiske forhold, herunder usikkerhed omkring indregning og måling. For regnskabsklasse C mellem 

og op, er der flere krav omkring ledelsesberetningen. For udviklingsvirksomheder er der krav om, at 

ledelsesberetning indeholder en beskrivelse af udviklings- og forskningsprojekter, samt en 5-års oversigt 

over hoved- og nøgletal.  

Den regnskabsmæssige behandling af udviklingsomkostninger i ÅRL bygger på reglerne i IAS 38.  

I ÅRL er der forskellige krav til både indregning og præsentation af udviklingsprojekter, alt efter hvilken 

regnskabsklasse, virksomheden aflægger regnskab efter.  

Det er kun et krav for virksomheder, der aflægger efter reglerne i regnskabsklasse C stor og D, at ind-

regne internt oparbejdet udviklingsprojekter i balancen, mens virksomheder der aflægger efter reglerne 

i regnskabsklasse B og C mellem selv kan vælge, om de ønsker at indregne udviklingsomkostninger i 
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balancen eller om de blot ønsker at udgiftsføre dem i resultatopgørelsen. For erhvervet udviklingspro-

jekter er dog krav om indregning i balancen uanset, hvilken regnskabsklasse, virksomheden aflægger 

efter.  

Ved internt oparbejdet udviklingsprojekter er det alle direkte henførbare omkostninger, der skal indreg-

nes i balancen, det gælder både materialer, lønninger og IPO’er. Herudover kan virksomhederne selv 

vælge, om de ønsker at indregne direkte henførbare finansieringsomkostninger, dette skal dog beskrives 

og vises i anlægsnoten. For at virksomhederne kan indregne medgåede omkostninger, skal omkostnin-

gerne kunne opgøres validt projekt for projekt. Det er derfor nødvendigt, at virksomheden har de nød-

vendige registreringssystemer til fordeling af omkostninger.  

Den efterfølgende måling vil i langt de fleste tilfælde ske til kostpris med fradrag af akkumulerede af-

skrivninger, dog kan målingen også ske til dagsværdi efter ÅRL § 41, det er dog fortsat et krav, at der 

afskrives.  

Ved måling til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger forstås, at omkostningerne indregnes 

til kostpris og efterfølgende afskrives over den forventede levetid. I forbindelse med denne metode skal 

der både opgøres en levetid og en forventet restværdi.  

I forbindelse med at et udviklingsprojekt tages i brug, skal den forventede brugstid opgøres, og aktivet 

skal herefter afskrives over den periode. Det kan dog være svært at opgøre levetiden for et nyudviklet 

aktiv, som man ikke kender forbrugernes reaktion på. I de tilfælde hvor det ikke er muligt, er det i loven 

fastsat, at afskrivningsperioden skal være 10 år.  

Herudover skal den forventede restværdi opgøres. I de fleste tilfælde vil denne værdi være kr. 0 for et 

udviklingsprojekt, dog kan der være tilfælde, hvor aktivet efterfølgende kan handles og i de tilfælde, skal 

den forventede salgspris opgøres. I forbindelse med afskrivningerne, skal disse ske uden hensyntagen til 

den forventede restværdi.  

I forbindelse med præsentationen af udviklingsprojekter er der forskellige krav, alt efter hvilken regn-

skabsklasse, virksomheden aflægger regnskab efter. For virksomheder, der aflægger efter reglerne i 

regnskabsklasse C og D, er der både krav om anlægsnote og egenkapitalopgørelse, mens det for virk-

somheder, der aflægger efter reglerne i regnskabsklasse B, ikke er nogle notekrav.  

I relation til identificerede forskelle mellem IFRS og ÅRL er der fundet enkelte elementer, som behandles 

forskelligt. Overordnet set er der flere krav i IFRS end i ÅRL, samtidig har virksomheder, der aflægger 
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efter reglerne i IFRS, også flere muligheder, da loven indeholder specifikke elementer i forbindelse med 

den regnskabsmæssige behandling af immaterielle anlægsaktiver.  

I IFRS, herunder IAS 38, er der krav om indregning af immaterielle anlægsaktiver, herunder udviklings-

omkostninger. I ÅRL er der kun krav om indregning i de høje regnskabsklasser, hvis man aflægger efter 

de lave regnskabsklasser, skal virksomheden dog indregne udviklingsomkostninger, hvis dette giver et 

mere retvisende billede af virksomhedens finansielle situation. 

Fastsættelse af levetid samt afskrivningsmetoden for immaterielle anlægsaktiver er et at de punkter, 

hvor de to lovgivninger har meget forskellige regler og muligheder. I ÅRL skal der blot fastsættes en 

levetid for aktivet, efterfølgende skal der afskrives over denne forventede levetid. Levetiden skal kunne 

opgøres pålideligt, hvis dette ikke kan lade sig gøre, er udgangspunktet, at levetiden fastsættes til 10 år.  

I IFRS er der flere muligheder for fastsættelsen af levetiden, det fremgår af IAS 38, at immaterielle an-

lægsaktiver enten kan have en begrænset levetid, eller at de kan have uendelig levetid. De aktiver med 

begrænset levetid, skal ligesom i ÅRL afskrives over den forventede levetid, der er forskellige afskriv-

ningsmetoder, men fremgangsmåden er den samme måde i begge lovgivninger.  

Det særlige i IFRS er, at man kan fastsætte levetiden som uendelig for et immaterielt anlægsaktiv, disse 

aktiver skal ikke afskrives, men vurderes og testes hyppigt for indikationer på værdiforringelser, jf. IAS 

36.  

I relation til den efterfølgende måling af immaterielle anlægsaktiver, er der i begge lovgivninger den 

metode, som hedder kostprismodellen. I kostprismodellen måles aktives til kostpris fratrukket akkumu-

lerede afskrivninger, som er foretaget. I IFRS er der yderligere en model kaldet omvurderingsmodellen, 

hvor man skal indregne aktivet til en omvurderet værdi. Der skal, hvad enten man vælger kostprismo-

dellen eller omvurderingsmodellen, foretages afskrivninger, og den indregnende værdi skal være fra-

trukket de akkumulerede afskrivninger.   

Den omvurderede værdi skal altid afspejle dagsværdien, og dagsværdien skal opgøres under hensynta-

gen til et aktivt marked. Det kan således give udfordringer for virksomheden, hvis der ikke er et aktivt 

marked. I tilfælde af, at der ikke er et aktivt marked, skal kostprismodellen anvendes til efterfølgende 

måling. Det vil i mange tilfælde være svært at henvise til et aktivt marked, når der er tale om udviklings-

omkostninger, da disse ofte er unikke.  
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Som det er identificeret og konkluderet i de øvrige spørgsmål, er der generelt flere krav i IFRS end i ÅRL, 

dette er også gældende vedrørende kravene til præsentation og oplysninger. Der er ydermere elemen-

ter i IFRS, såsom indregning af immaterielle anlægsaktiver med ubegrænset levetid som naturligt gør, at 

der skal gives nogle flere oplysninger herom.  

Årsrapporten er ifølge regnskabsbrugernes selv fortsat den vigtigste informationskilde, når de skal have 

informationer omkring virksomhederne.  

Årsrapporten er med til at give et troværdigt billede af virksomhederne mener regnskabsbrugerne. Sam-

tidig er det også en mulighed for virksomhederne for at komme ud til deres interessenter og størstede-

len af virksomhederne mener i den forbindelse også, at årsrapporten spiller en vigtig rolle i forhold til 

deres kommunikation. Regnskabsaflæggerne har dermed mulighed for at sætte en dagsorden ud fra 

årsrapporten, hvis der er noget, de gerne vil have frem.  

Elementerne i årsrapporten spiller en vigtig rolle for regnskabsbrugerne. Her er det især regnskabsop-

stillingen, ledelsesberetningen og noterne, der her brugernes interesse.  

Regnskabsbrugerne siger, at de både bruger resultatopgørelsen, balancen, pengestrømsopgørelsen 

samt egenkapitalopgørelsen aktivt i forbindelse med deres analyse. Regnskabsaflæggerne er dog ikke 

helt enige i vigtigheden af regnskabsopstillingen og de vurderer vigtigheden som værende en smule 

mindre.  

Ledelsesberetning er et element, som brugerne bruger aktivt i deres analyse af virksomheden. Det er 

her ledelsen har mulighed for at komme med en beskrivelse af, hvordan de mener året er gået, og hvad 

de forventer af det kommende år. Regnskabsaflæggerne vurderer vigtigheden af ledelsesberetningen 

som værende en smule højere, end hvad regnskabsbrugerne gør.  

Noterne spiller ligeledes en vigtig rolle for regnskabsbrugerne. Det er dog ikke noget regnskabsaflæg-

gerne er enige i, og de vurderer vigtigheden af noterne som værende noget lavere.  

Egenkapitalopgørelsen giver stor værdi for regnskabsbrugerne. Her har de mulighed for at se, hvordan 

bevægelserne på egenkapitalen har været, herunder hvordan resultatet er disponeret, hvor meget der 

er udloddet til ejerne, og hvor meget der er bundet på det forskellige reserver og dermed ikke kan ud-

loddes.  

I forbindelse med ledelsesberetningen er der en række elementer i selve beretningen, der spiller en 

vigtig rolle for regnskabsbrugerne. Regnskabsbrugerne mener, at ledelsens beskrivelse af aktiviteter og 
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økonomiske forhold det forgangne år er meget vigtig. Det er her brugerne har mulighed for at sammen-

holde de tidligere forventninger med årets realiserede udvikling, samt få forklaringer på eventuelle af-

vigelser. Dette er med til at underbygge virksomheden og ledelsesberetningens troværdighed, hvis tid-

ligere års forventninger også går i tråd med de realiserede resultater. Her beskriver ledelsen også de 

igangværende udviklingsprojekter.  

Et andet vigtigt element i ledelsesberetningen, er ledelsens forventninger til det kommende år. Her kan 

ledelsen komme med forventninger til det kommende år, herunder forventninger til udviklingsprojek-

terne.  

Et sidste element der i ledelsesberetningen der spiller en vigtig rolle for regnskabsbrugerne er hoved- 

og nøgletallene, her har regnskabsbrugerne mulighed for at følge udviklingen i nøgletallene, herunder 

investeringer i immaterielle anlægsaktiver i de sidste fem år.  

Noterne er et element i årsrapporten, der giver stor værdi til regnskabsbrugerne. I forbindelse med ud-

viklingsvirksomheder er det især afsnittet omkring anvendt regnskabspraksis og anlægsnoten. Regn-

skabsbrugerne vægter afsnittet højt i forbindelse med deres analyse af virksomheden, da det er en ud-

dybning af, hvordan tallene har udviklet sig. Også anlægsnoten er vigtig for regnskabsbrugerne. Her har 

de mulighed at se, hvordan værdien af udviklingsprojekter udvikler sig. De kan se, om værdistigningerne 

skyldes investeringer eller opskrivninger, samt om værdiforringelsen skyldes almindelige afskrivninger, 

eller om det er nedskrivninger. 

Der ses forskelligt på værdien af IFRS og ÅRL. Selvom undersøgelsen viser, at der er mange af brugerne 

der ikke ved, om det er reglerne i ÅRL eller IFRS, der skaber mest værdi, tegner der sig dog et klart billede 

af, at reglerne i IFRS bliver vægtet højere end reglerne i ÅRL. Brugerne mener, at reglerne i IFRS er bedst 

til at understøtte deres beslutninger, samtidig mener de at IFRS giver dem bedre mulighed for,  at kunne 

sammenligne virksomheden med andre virksomheder.   

Det vurderes at regnskabsbrugerne får indfriet deres informationsbehov gennem elementerne i årsrap-

porten. Virksomheder der aflægger regnskab efter reglerne i regnskabsklasse C og op, indfrier brugernes 

informationsbehov, både i forhold til ledelsesberetningen samt noterne. Udfordringen for virksomhe-

derne i disse klasser er, hvis deres interessenter primært er internationale og dermed skal sammenligne 

virksomheden med internationale virksomheder, der aflægger efter reglerne i IFRS.  
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For virksomheder der aflægger efter reglerne i regnskabsklasse B, er der ikke krav i loven om, at virk-

somheden medtager de elementer, der er med til at skabe værdi for brugerne. ÅRL giver dog mulighed 

for, at virksomhederne kan tilvælge elementer fra højere regnskabsklasser, så som elementer i ledelses-

beretningen og noter. Virksomhederne har den vej igennem mulighed for at indfri flere af brugernes 

informationsbehov.  

Herudover er årsrapporten et standardprodukt og det er derfor ikke muligt direkte at tilgodese speci-

fikke regnskabsbrugere.  
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Perspektivering 
Opgaven har taget udgangspunkt i at undersøge, hvordan udviklingsomkostninger behandles efter ÅRL 

og hvordan virksomhederne bedst tilgodeser regnskabsbrugers informationsbehov ved brug af ÅRL. Her-

udover har vi undersøgt reglerne for udviklingsprojekter i IFRS efter IAS 38 og i den forbindelse, hvilke 

elementer der kan være med til at skabe værdi for regnskabsbrugerne, både i forhold til elementer i 

ÅRL, samt hvilke fordele der er for udviklingsvirksomheder ved at aflægge regnskab efter IFRS.  

Det identificerede problem i opgaven er, hvordan virksomhederne kan opfylde regnskabsbrugernes in-

formationsbehov bedst. En virksomhed har mange forskellige interessenter, der alle har forskellige be-

hov og ønsker omkring, hvilket elementer, de mener er vigtige i årsrapporten. Virksomheder, der afhol-

der udviklingsomkostninger, kan derfor have svært ved at indfri alle interessenternes behov. 

Alle danske virksomheder er nødsaget til at identificere deres regnskabsbrugere. Dette er vigtigt for 

virksomhederne, da de igennem deres årsregnskab, kan påvirke brugernes syn på dem og deres virk-

somhed.  

På nuværende tidspunkt ligger der ikke noget materiale eller andre former for retningslinjer hvori det 

fremgår hvad de enkelte brugere efterspørger. Der kan fremadrettet foretages mere branchespecifikke 

undersøgelser af eksempelvis revisionshuse, hvor man inddrager de store investeringsfonde i Danmark, 

såsom innovationsfonden. I disse undersøgelser kan målet være at få skabt mere indsigt i, hvad de er 

særligt opmærksomme på udover det, som man i forvejen ved. Dette vil være med til at give virksom-

hederne mere indsigt i, hvad der forventes af dem og præsentationen i deres regnskab. Virksomhederne  

kan den vej igennem bedre nå ud til deres brugere, og forsyne dem med de nødvendige og efterspurgte 

informationer.  

I forhold til virksomheder der aflægger efter reglerne i ÅRL, har vi undersøgt hvilke elementer, der skaber 

værdi for regnskabsbrugerne, samt om det er noget regnskabsaflæggerne har mulighed for at efterleve. 

Her har vi konstateret, at særligt virksomheder, der aflægger efter reglerne i de lavere regnskabsklasser, 

med fordel kan inddrage elementer fra de højereliggende regnskabsklasser. Virksomheden kan således 

præsentere flere oplysninger og derigennem tilfredsstille regnskabsbruger.  

I vores undersøgelse har vi konstateret, at regnskabsbrugerne værdsætter ledelsesberetningen. Her kan 

virksomheder, der aflægger efter reglerne for de lavere regnskabsklasser, tage inspiration fra reglerne i 
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de højere regnskabsklasser. Især kan mindre udviklingsvirksomheder tage inspiration af afsnittet om-

kring forsknings- og udviklingsprojekter, hvor de har mulighed for at beskrive deres udviklingsprojekter, 

både i relation til beskrivelse af udviklingen i det forgangne år, men også mulighed for at beskrive den 

forventede udvikling, herunder eksempelvis en beskrivelse af, hvornår deres udviklingsprojekter forven-

tes at kunne tages i brug.  

Et andet element virksomheder i de lavere regnskabsklasser kan medtage er noter, hvor særligt anlægs-

noten kan give værdi til brugerne. Her har regnskabsaflæggerne mulighed for at vise, hvordan værdien 

af udviklingsprojekter opstår.  

Større virksomheder, der i forvejen er underlagt reglerne omkring fuld ledelsesberetning og noter, kan 

hvis de ønsker at ramme internationale investorer overveje at aflægge regnskab efter reglerne i IFRS, da 

dette vil give bedre mulighed for sammenlignelighed med lignende internationale virksomheder.    

I vores analyse omkring IFRS er vi kommet frem til, at der er elementer, der kan være med til at skabe 

værdi for regnskabsbrugerne. IFRS giver mulighed for, at virksomheden kan vælge uendelig brugstid på 

et immaterielt anlægsaktiv, og dermed kan de også undgå at afskrive på udviklingsprojekter. Herudover 

er en anden fordel ved IFRS, at regnskabsbrugerne har mulighed for at sammenholde virksomheden ud 

fra årsrapporten med andre internationale virksomheder, der også aflægger efter reglerne i IFRS. Det 

kan derfor anbefales virksomheder, som forventer at operere internationalt, at anvende IFRS.  

Omkostningerne ved en omlægning til IFRS vil være meget bekostelig, og det bør derfor kun ske omlæg-

ning, hvis det vurderes, at det kan tiltrække nye investorer, eller man kan nå ud på nye markeder.  

Der skal således foretages en analyse af virksomhedens nuværende situation, sammenholdt med den 

vision som virksomheden har. Det skal her vurderes punkt for punkt, hvor meget værdi det reelt set vil 

skabe for virksomheden selv at anvende reglerne i IFRS frem for ÅRL.  
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Forkortelser 
ÅRL - Årsregnskabsloven 

IFRS - International Financial Reporting Standards 

IAS - International Accounting Standards 

IASB - International Accounting Standards Board 

IPO - Indirekte produktionsomkostninger  

APM - Alternative Performance Measures 

EBIT - Earnings before interest and taxation  

EBITDA - Earnings before interest, taxation, depreciation and amortization 
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