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Samtlige koncernregnskaber fra børsnoterede selskaber i EU skal fra år 2005 aflægges efter de 
såkaldte Internationale Regnskabsstandarder (IAS). Det bliver resultatet, hvis Rådet og Europa-
parlamentet vedtager den strategi, som EU-kommissionen har lagt frem i juni. Det betyder, at 
danske selskaber fremover skal følge en række detaljerede regler, som på en række områder er 
anderledes end de nuværende i årsregnskabsloven, og at de danske regnskabsvejledninger mister 
betydning. Den Danske Finansanalytikerforening kæmper for at gøre regnskaber sammenlignelige, 
og har på en lang række punkter anbefalet regler svarende til reglerne i IAS. Man må derfor 
formode, at danske finansanalytikere hilser beslutningen velkommen. 
 
Fuldt brug i børsnoterede selskaber  
I sin meddelelse ”EU´s regnskabsstrategi: vejen frem” kræver Kommissionen, at selskaberne skal 
bruge IAS-standarderne, når de udarbejder deres konsoliderede regnskaber. Herudover kan de 
enkelte EU-lande tillade, at IAS-standarderne også bruges af ikke-børsnoterede selskaber og i de 
individuelle regnskaber. I Danmark har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen været talsmand for, at 
danske selskaber skal have mulighed for at bruge de samme regler i såvel koncernregnskabet som i 
selskabsregnskabet. Det er derfor sandsynligt, at danske børsnoterede selskaber får mulighed for 
fuldt ud at bruge IAS-standarderne. Derimod er det mere usikkert, om alle øvrige selskaber får 
mulighed for at bruge IAS-standarderne, eller om Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kun vil pege på 
nogle bestemte virksomheder. 
 
Ændrede regnskaber 
De nye regler får praktisk betydning for en del af de danske selskaber. I dag er det EU's 
regnskabsdirektiver udmøntet gennem årsregnskabsloven, som sætter rammerne for, hvordan 
danske årsregnskaber skal se ud, og disse rammer er ikke lavet ud fra IAS-standarderne. Den 
nuværende årsregnskabslov har derfor en række bestemmelser og valgmuligheder, som ikke 
harmonerer med IAS-standarderne. Det gælder for eksempel behandlingen af finansielle 
instrumenter, koncerngoodwill og udskudt skat. For nogen selskaber vil kravet om at følge IAS-
standarderne derfor betyde en ændret regnskabsaflæggelse. Den Danske Finansanalytikerforening 
vil dog formodentlig hilse udviklingen velkommen. Foreningen har således anbefalet en 
regnskabsmæssig behandling af blandt andet finansielle instrumenter, koncerngoodwill og udskudt 
skat, som er i tråd med reglerne i IAS. 
 
Udviklingen er igang 
For andre virksomheder vil det ikke spille nogen rolle, at det bliver et krav, at IAS-standarderne 
følges, fordi de allerede på væsentlige områder følger dem. Kun få selskaber – blandt andet 
Bavarian Nordic Research og Danisco – skriver godtnok direkte i deres regnskabspraksis, at de 
følger IAS-standarderne, men andre følger i al væsentlighed reglerne blot uden at skrive det. Andre 
igen har plukket lidt i standarderne, og følger kun nogle af IAS-reglerne. Af revisionsfirmaet 
KPMGs undersøgelse af dansk regnskabspraksis 2000 kan man på flere områder se en bevægelse i 
retning af IAS-reglerne blandt de børsnoterede selskaber. I KPMGs undersøgelse fremgår for 
eksempel følgende om koncern-goodwill: 
 
 
 



 
Metode til behandling af koncern-goodwill 
 1998 1994 1992 
 Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Straksned-
skrevet over 
egenkapitalen 

 
25 

 
54 

 
22 

 
81 

 
32 

 
88 

Aktiveret og 
afskrevet 

17 37 4 15 2 6 

Blandet 
behandling 

4 9 1 4 2 6 

I alt 46 100 27 100 36 100 
Kilde: KPMG: ”Dansk regnskabspraksis 2000”, s. 658 
 
 
Det er bemærkelsesværdigt, hvor stor bevægelsen er fra 1994 til 1998 mod den metode, som kræves 
i de internationale regnskabsstandarder (IAS 22), nemlig at aktivere og afskrive koncern-goodwill. 
Det er samtidig den metode, som Den Danske Finansanalytikerforening peger på i deres 
”Anbefalinger og Nøgletal 1997”. Alligevel fremgår det, at det selv i 1998 ikke er den foretrukne 
metode til behandling af koncern-goodwill blandt de undersøgte danske virksomheder. Når 
aktivering og afskrivning fremover bliver et krav, får det derfor betydning for en række danske 
virksomheder - og lige netop for koncern-goodwill kommer det til at gøre ondt. Koncern-goodwill 
er nemlig et af de områder, hvor det er muligt at på forhånd at udtale sig om effekten på 
årsregnskabet af at gå over til de nye regler: det vil give lavere resultater og dårligere 
rentabilitetsnøgletal. For andre områder end koncern-goodwill gælder det dog ofte, at det afhænger 
af de konkrete forhold i virksomhederne, om skiftet vil betyde dårligere eller bedre 
regnskabsresultater. 
 
Ny regnskabslov er forberedt 
De danske lovgivere har allerede rustet sig til den internationale udvikling. Det foreliggende 
arbejdsudkast til ny årsregnskabslov fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fra den 21. September 1999 
er i høj grad præget af regler, tanker og diskussioner fra IAS-reguleringen. Indholdet af den nye 
lovgivning vidner om, at man på regnskabsområdet ønsker at gå så langt i retning af IAS-
standarderne, som EU Direktiverne tillader – og følger det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet 
den nye regnskabsstrategi fra Kommission, vil de tillade, at Danmark går hele vejen. 
 
Danske regnskabsvejledninger mister betydning 
Udviklingen mod de internationale regnskabsstandarder har hidtil været hjulpet godt på vej af de 
danske regnskabsvejledninger, som typisk har lagt sig i hælene på IAS-standarderne. Når de 
internationale regnskabsstandarder fremover direkte skal bruges af de danske børsnoterede 
selskaber, er der imidlertid ikke det samme behov som tidligere for, at der udarbejdes danske 
regnskabsvejledninger. De vil miste deres betydning. Men følges det system, som arbejdsudkastet 
til ny årsregnskabslov lægger op til, vil der dog stadig være et behov for et dansk organ, som tager 
stilling til IAS-standarderne. Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ansvar, at der udarbejdes 
regnskabsstandarder til at udfylde og supplere årsregnskabsloven. Ifølge arbejdsudkastet til ny 
årsregnskabslov kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen dog indgå en aftale med en uafhængig 
organisation om at varetage disse opgaver. Det er ikke sandsynligt, at Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen vil indgå denne aftale direkte med den internationale organisation bag IAS-



standarderne. Derfor vil der sandsynligvis fortsat være en dansk organisation, som er involveret i at 
udstede regnskabsstandarder. Dens rolle vil formodentlig blive formelt at godkende nye IAS-
standarder og eventuelt at friholde visse virksomheder – for eksempel små virksomheder - fra nogle 
af de internationale regler. 
 
Det indre finansmarked 
Kommissionens forslag kommer ikke som nogen overraskelse. Drivkraften er EU's ønske om at få 
etableret et indre finansmarked, hvor årsregnskaberne anses for rygraden i de informationer, som 
markedet skal have. Forudsætningen for det indre marked er, at virksomhedernes regnskaber er 
sammenlignelige. Det er Kommissionens målsætning, at det skal være muligt at handle 
værdipapirer på de europæiske og internationale finansmarkeder på grundlag af et enkelt sæt 
regnskabsstandarder. 
 
Sandsynligt at reglerne vedtages 
Der er stor sandsynlighed for at Kommissionens forslag bliver vedtaget. På Det Europæiske Råds 
møde i Lissabon i marts 2000 blev der sat en tyk streg under behovet for at fremskynde 
gennemførelsen af det indre kapitalmarked. Tyskland og Frankrig har desuden allerede tilladt store 
koncerner i deres lande at aflægge koncernregnskab i overensstemmelse med IAS. En tredje 
afgørende begivenhed er, at den internationale sammenslutning af børstilsyn IOSCO i maj 2000 
meddelte, at den afbefaler sine medlemmer at tillade, at virksomheder, som ønsker at blive noteret 
på et andet lands fondsbørs, kan bruge IAS, når de aflægger årsregnskab fremfor de nationale 
regnskabsregler. EU's handlingsplan ligger klar: Inden udgangen af 2000 fremlægger 
Kommissionen formelt sit forslag, inden udgangen af 2001 indfører Kommissionen forslag til 
modernisering af EU´s regnskabsdirektiver, den forventer en hurtig godkendelse af Rådet og 
Parlamentet og en hurtig indarbejdelse i national lovgivning. Der skal være en kort 
overgangsperiode, og senest i år 2005 skal alle konsoliderede regnskaber for børsnoterede selskaber 
udarbejdes på grundlag af IAS. 
 
 


