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Deloitte ÅrsNyt 2020 

I Deloitte ÅrsNyt 2020 har vi samlet information, som vi har vurderet relevant, når der aflægges årsrapport for 

2020 af virksomheder, som følger årsregnskabsloven (ÅRL) eller IFRS.  

Mange forhold skal overvejes i forbindelse med den kommende regnskabsaflæggelse som følge af COVID-19. I 

Deloitte ÅrsNyt 2020 behandles en række regnskabsmæssige problemstillinger relateret til COVID-19, som er 

relevante, uanset om virksomheden aflægger årsregnskab efter ÅRL eller IFRS. Endvidere omtales ændringer til 

ÅRL, som træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere. Herudover 

omtales aktuelle regnskabsmæssige problemstillinger vedrørende den nye ferielov, klimaforandringer og Brexit.  

Af speciel interesse for de børsnoterede selskaber omtales en række nyheder om IFRS og om 

regnskabskontrollen, herunder fokusområder for regnskabskontrollen i forbindelse med kontrol af 2020 

årsregnskaber.  

Under selskabsretlige forhold omtales lempelser vedrørende omregistrering af iværksætterselskaber, 

vederlagsrapporter, seneste nyt om anbefalinger for god selskabsledelse samt seneste nyt om erhvervsdrivende 

fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde. 

Deloitte ÅrsNyt 2020 er udarbejdet af Audit Quality and Risk Office (AQRO), Deloittes faggruppe for revisions- og 

regnskabsforhold. 

Har du spørgsmål eller kommentarer til Deloitte ÅrsNyt 2020, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor 

eller Anni Børsting, Deloittes Audit Quality and Risk Office på tlf. 26 79 37 18. 

Redaktionen af Deloitte ÅrsNyt 2020 er afsluttet den 11. december 2020. 

December 2020 

 

 

 

 

 

Ansvar for indhold 

Selvom der er gjort en stor indsats for at sikre, at oplysningerne i Deloitte ÅrsNyt 2020 er korrekte, fralægger 

Deloitte sig ethvert ansvar for eventuelle indholdsmæssige og faktuelle fejl. Enhver brug af oplysningerne i 

Deloitte ÅrsNyt 2020 sker på eget ansvar og risiko, og Deloitte påtager sig intet ansvar for hverken direkte eller 

indirekte tab som følge af dispositioner truffet på grundlag af oplysningerne i Deloitte ÅrsNyt 2020.  

Deloitte ÅrsNyt 2020 indeholder links, der fører til andre websider og/eller dokumenter, som ikke tilhører 

Deloitte, og som Deloitte ikke udøver kontrol med og indflydelse på. Sådanne links skal ikke opfattes som en af 

Deloitte foretaget godkendelse af disse websider og/eller dokumenter eller af den/dem, som gør materialet 

tilgængeligt. Links skal alene opfattes som en service fra Deloitte.  
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1. COVID-19’s betydning for årsrapporten 

 Generelle overvejelser vedrørende regnskabsaflæggelsen for 2020 relateret til COVID-19 

For langt de fleste virksomheder har udbruddet af COVID-19 i begyndelsen af 2020 haft en væsentlig indvirkning 

på virksomhedens økonomiske forhold, og her ved udgangen af 2020 er der fortsat for mange virksomheder stor 

usikkerhed forbundet med effekten af COVID-19 på både kort og lang sigt. Der er derfor en række forhold, som 

virksomhederne bør adressere i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporterne for 2020, uanset om årsrapporten 

aflægges med reference til ÅRL eller IFRS og principielt også uanset om der er tale om en lille eller en stor 

virksomhed.  

 

Vi har i bilag 1 oplistet en række af de forhold, virksomheder bør forholde sig til i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen for 2020 som følge af COVID-19. Oplistningen er ikke udtømmende, men kan tjene til 

inspiration for hvilke forhold, der bør overvejes og adresseres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2020. 

Punkterne i tabellen er tænkt som en bruttoliste til overvejelse, hvor relevansen af de enkelte punkter må 

overvejes på baggrund af virksomhedens forhold og den regnskabsklasse, som virksomheden er omfattet af. 

Læs mere om den potentielle effekt af COVID-19 på årsrapporterne i vores IFRS-nyhedsbrev, der også kan 

anvendes som inspiration ved aflæggelse af årsrapporter efter ÅRL’s bestemmelser. 

For mange virksomheder vil årsregnskabet for 2020 blive præget af væsentlig større usikkerhed knyttet til både 

indregning og måling, hvilket vil medføre et øget behov for beskrivelse af disse usikkerheder og de 

forudsætninger, som virksomhederne har lagt til grund for den faktiske indregning og måling af aktiver og 

forpligtelser påvirket af disse usikkerheder. Derudover vil mange virksomheders resultat for 2020 være væsentligt 

påvirket af COVID-19 og afledte konsekvenser, hvilket øger behovet for dels noteoplysninger til 

resultatopgørelsens poster, som beskriver usædvanlige poster for året, dels uddybende beskrivelse i 

ledelsesberetningen af ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold sammenholdt med tidligere 

år.  

Disse oplysningskrav gælder for alle virksomheder uanset regnskabsklasse, og det er vigtigt, at virksomhederne 

nøje overvejer hvilke oplysninger, som skal medtages i årsregnskabet, for at det kan give et retvisende billede af 

virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet, herunder at virksomhederne er 

opmærksomme på, at der skal gives yderligere oplysninger i årsregnskabet, hvis de lovkrævede oplysninger ikke 

er tilstrækkelige til at give dette retvisende billede. 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/coronavirus
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 Udskudte tidsfrister for aflæggelse og indberetning af årsrapporter 

Som følge af COVID-19 har virksomhederne i løbet af 2020 haft forskellige muligheder for at udskyde afholdelse 

af generalforsamlinger og indberette årsrapporterne til Erhvervsstyrelsen. Bl.a. har virksomheder med væsentlige 

aktiviteter i udlandet og med balancedag i perioden 1. maj 2020 – 30. juli 2020 fået mulighed for at udskyde 

aflæggelse og indsendelse af årsrapporten til 31. december 2020, hvis COVID-19 har gjort det umuligt eller 

uforholdsmæssigt vanskeligt at fremskaffe det nødvendige regnskabsmateriale fra udlandet.  

Modervirksomheder med balancedag i perioden 1. januar 2020 – 30. juli 2020 har i samme forbindelse fået 

mulighed for at vente med indberetning af årsrapporten til 31. december 2020, hvis virksomheden ønsker at 

anvende muligheden for at undlade udarbejdelse af koncernregnskab med henvisning til overliggende 

koncernregnskab for udenlandsk modervirksomhed, og den udenlandske modervirksomhed i sit hjemland har 

fået længere frist for aflæggelse og offentliggørelse af sin årsrapport.  

For virksomheder med regnskabsår, der afsluttes 31. december 2020 eller senere, er der ikke givet nogen 

udskydelse af tidsfristerne for aflæggelse og indberetning af årsrapporten, og derfor er det vigtigt, at 

virksomhederne i god tid får identificeret og håndteret eventuelle udfordringer med frembringelse af nødvendige 

oplysninger mv. til brug for aflæggelse af årsrapporterne, herunder fx udfordringer med adgang til færre 

ressourcer grundet hjemsendte medarbejdere, manglende fysisk adgang til varelagre og kontrol af 

tilstedeværelse heraf, indhentning og kontrol af regnskabsoplysninger fra dattervirksomheder, indhentning af 

koncernregnskab fra overliggende modervirksomhed ved undladelse af koncernregnskabsudarbejdelse m.v.  

Det kan som følge heraf være nødvendigt, at der etableres andre og alternative procedurer til fx kontrol af 

tilstedeværelse af varelagre og indhentning af nødvendige regnskabsoplysninger fra lokationer, herunder 

dattervirksomheder, der er ramt af nedlukning eller restriktioner, der vanskeliggør fysisk tilstedeværelse. 

 Ofte forekommende regnskabsmæssige spørgsmål relateret til COVID-19 

Regeringen har introduceret en række hjælpepakker til det danske erhvervsliv som følge af COVID-19. Senest har 

regeringen indgået aftale om genåbning af en række generelle kompensationsomkostninger i form af bl.a. 

lønkompensationsordning, kompensation for faste omkostninger og kompensation til selvstændige. Du kan finde 

et overblik over hjælpepakkerne på virksomhedsguiden.dk. 

Hjælpepakkerne giver anledning til en række regnskabsmæssige problemstillinger, herunder hvordan modtagne 

kompensationer fra hjælpepakker skal indregnes og måles samt præsenteres og noteoplyses i årsregnskabet. Vi 

har i det følgende opsummeret et udvalg af de problemstillinger, som er relevante for mange virksomheder. 

 Hvordan skal kompensation indregnes, måles, præsenteres og oplyses? 

Indregning af offentlige tilskud er ikke reguleret i ÅRL, hvorfor virksomhederne skal søge vejledning i den 

internationale standard for regnskabsmæssig behandling af offentlige tilskud (IAS 20). 

Offentlige tilskud må ifølge IAS 20 først indregnes, når det er rimeligt sikkert (”reasonable assurance”), at 

følgende betingelser begge er opfyldt: 

• Virksomheden vil opfylde betingelserne knyttet til modtagelse af det offentlige tilskud, og  

• tilskuddet vil blive modtaget. 

Offentlige tilskud skal indregnes i resultatopgørelsen på en systematisk måde over den periode, hvor 

virksomheden indregner de omkostninger, som det offentlige tilskud er tiltænkt at kompensere. 

Det er ikke afgørende for indregning, om virksomheden har ansøgt om kompensationen eller foretaget 

efterregulering af det modtagne kompensationsbeløb, så længe virksomheden vurderer, at den opfylder 

betingelserne i bekendtgørelser mv. Hvis der er usikkerhed om eventuel indregning og måling af 

kompensationerne, og dette er væsentligt for årsregnskabet, skal der oplyses herom i noterne til årsregnskabet. 

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/covid-19/julens-hjaelpepakker-lonkompensation.html?nc=1
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/covid-19/julens-hjaelpepakker-faste-omkostninger.html?nc=1
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/covid-19/julens-hjaelpepakker-selvstaendige.html?nc=1
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/
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Kompensationer bør som udgangspunkt præsenteres som ”Andre driftsindtægter” i resultatopgørelsen, da ÅRL 

indeholder et generelt forbud mod modregning af indtægter og omkostninger. Trods dette har der været praksis 

for - i visse situationer - at modregne indtægter og omkostninger, hvor vurderingen har været, at regnskabet 

derved bliver mere retvisende. Erhvervsstyrelsen forventes snart at udsende et notat, som bl.a. behandler emnet 

om modregning. Indtil dette notat foreligger med en eventuel anden konklusion, er det Deloittes holdning, at 

modregning kan foretages, hvis det vurderes bedre at understøtte kravet om et retvisende billede - det vil fx 

kunne accepteres at modregne lønkompensation i posten ”Personaleomkostninger” med specifikation af den 

foretagne modregning i noterne til årsregnskabet.  

Indtægts- eller omkostningsposter, som er særlige på grund af deres størrelse eller art, skal efter ÅRL § 67a 

oplyses i noterne. Kompensation fra en hjælpepakke vil som udgangspunkt være en særlig post, da transaktionen 

ikke er sædvanlig, og der skal derfor oplyses i noterne om arten og omfanget af kompensationen. 

 Regnskabsmæssig behandling af likviditetsunderstøttende tiltag 

Som et likviditetsunderstøttende tiltag udskød regeringen i foråret 2020 betalingsfristerne for moms og A-skat 

mv. For nogle virksomheder har dette likviditetsunderstøttende tiltag ikke været nødvendigt, med det resultat, at 

virksomhederne har haft overskudslikviditet, der ofte betales negativ rente af. 

Regeringen har derfor givet virksomhederne mulighed for at indbetale moms, A-skat mv. tidligere end de 

udskudte betalingsfrister, så virksomhederne kan undgå at betale negative renter af eventuel overskudslikviditet 

placeret på bankkonti. Virksomhederne har via denne mulighed uden videre kunnet indbetale op til 10 mio.kr. til 

skattekontoen i perioden 25. marts 2020 til 30. november 2020. 

Betingelsen for efterfølgende at få pengene udbetalt fra skattekontoen er, at virksomheden skal reducere sin 

udbetalingsgrænse på skat.dk’s tast-selv side. Opstår der ikke skatte- eller afgiftsforpligtelser indenfor fem 

hverdage efter reduktionen af udbetalingsgrænsen, udbetales overskudslikviditeten til virksomheden. 

Hvis der på balancedagen er indbetalt overskudslikviditet på skattekontoen, opstår spørgsmålet, om indeståendet 

på skattekontoen i årsregnskabet kan præsenteres som likvide beholdninger i balancen og som likvider i en 

eventuel pengestrømsopgørelse.  

Det er Deloittes vurdering, at overskudslikviditet placeret på skattekontoen hverken i balancen eller i 

pengestrømsopgørelsen kan anses for at være likvider eller likvide beholdninger, da der ikke ubetinget og 

indenfor en kort tidsfrist (1-3 dage) kan disponeres over indeståendet på skattekontoen, men at der i stedet for er 

tale om et tilgodehavende hos SKAT. 

Et andet likviditetsunderstøttende tiltag, der er tilbudt virksomhederne som følge af COVID-19, er de såkaldte 

”moms- og lønsumsafgiftslån”, som små og mellemstore virksomheder kan ansøge om. Med små virksomheder 

menes virksomheder, der har en samlet omsætning under 5 mio. kr. og afregning af moms halvårligt. 

Mellemstore virksomheder er virksomheder med en omsætning mellem 5 mio. kr. og 50 mio. kr. og som afregner 

moms kvartalsvist. I f.t. lønsumsafgiftslån er det virksomheder, som afregner lønsumsafgift efter den såkaldte 

metode 4, fx læger, tandlæger, fysioterapeuter, vognmænd og virksomheder i kultursektoren, der kan søge.  

Størrelsen af det lån, der kan ansøges om, afhænger af størrelsen af virksomhedens moms- og 

lønsumsafgiftsindberetninger i tidligere perioder.  

Lånene er rentefri og skal være tilbagebetalt senest 1. november 2021. 

Da de ydede lån entydigt er tilknyttet virksomhedernes moms- og lønsumsafgiftsbetalinger, skal de ydede lån 

efter Deloittes vurdering betragtes som skyldig moms eller lønsumsafgift og indregnes, måles og præsenteres 

som sådan i årsregnskabet. Det er endvidere vores vurdering, at det ikke er et krav, at den ydede rentefrihed 
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indregnes og præsenteres som et særskilt offentligt tilskud i virksomhedernes årsregnskaber for 2020, da lånene 

forfalder til indfrielse indenfor ca. 12 måneder. 

 Regnskabsmæssig behandling af lejereduktioner 

Flere virksomheder har som følge af COVID-19 fået nedsat deres leje- og leasingbetalinger som udlejers hjælp 

eller kompensation til de ramte virksomheder.  

Under ÅRL kan virksomhederne vælge mellem at anvende IAS 17 eller IFRS 16 som fortolkningsbidrag 

vedrørende behandlingen af leje- og leasingaftaler. 

Udgangspunktet for den regnskabsmæssige behandling i lejers/leasingtagers regnskab af operationelle 

leasingaftaler er - med reference til IAS 17 - at en lejenedsættelse skal indtægtsføres over den resterende leje- og 

leasingperiode. Derved vil fremtidige leje- og leasingbetalinger blive reduceret i årsregnskabet med den 

forholdsmæssige andel af lejenedsættelsen. 

Anvendes IFRS 16 som fortolkningsbidrag, vil en nedsættelse af leje- og leasingbetalingerne som udgangspunkt 

kunne indregnes i resultatopgørelsen med det samme, jf. nærmere omtale i afsnit 3.2.1.  

Erhvervsstyrelsen forventes snart at udsende et notat, der bl.a. omtaler den regnskabsmæssige behandling af leje- 

og leasingnedsættelser som følge af COVID-19, hvori det forventes at blive tilladt at anvende ændringen til IFRS 

16 som grundlag for den regnskabsmæssig behandling under ÅRL, hvis IFRS 16 anvendes som 

fortolkningsbidrag. Anvendes IAS 17 som fortolkningsbidrag til ÅRL, forventes notatet at bekræfte, at der skal ske 

periodisering af lejenedsættelserne over den resterende leje-/leasingperiode. 

Hvis der alene er tale om en kortere udskydelse af leje- og leasingbetalingerne uden egentlig reduktion af disse, 

påvirkes den regnskabsmæssige behandling ikke. 

 Personaleomkostninger relateret til hjemsendte medarbejdere 

Lønkompensationsordningen fra foråret 2020 var rettet mod virksomheder, som stod over for at skulle varsle 

afskedigelser af medarbejdere som følge af COVID-19. For at mindske omfanget af afskedigelser fik 

virksomhederne mulighed for i stedet at hjemsende medarbejdere uden mulighed for at arbejde. I givet fald 

kunne virksomhederne få kompenseret 80% af lønnen til de pågældende medarbejdere, hvis de forpligtede sig til 

ikke at afskedige disse. 

Under hjemsendelsen måtte medarbejderne ikke arbejde, og virksomhederne fik dermed ingen arbejdsmæssig 

modydelse for de 20% af lønnen, som ikke blev kompenseret. Dermed opstod spørgsmålet, om der 

regnskabsmæssigt skulle hensættes til denne del af lønnen, der ville skulle betales i hjemsendelsesperioden, 

allerede på det tidspunkt, hvor medarbejderne blev hjemsendt. Det er Deloittes holdning, at da virksomhederne i 

hjemsendelsesperioden har ret til at kalde medarbejderne tilbage på arbejde (hele dage), så snart de måtte ønske 

det, opstår den regnskabsmæssige forpligtelse først på det tidspunkt, hvor virksomhederne vælger ikke at kalde 

medarbejderne tilbage på arbejde. Derfor skal lønomkostningen i hjemsendelsesperioden indregnes løbende i 

resultatopgørelsen og ikke hensættes allerede på hjemsendelsestidspunktet. Ved indregning af lønomkostningen 

i resultatopgørelsen skal der korrigeres for eventuelle feriedage, som medarbejderne afholder i 

kompensationsperioden. 
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2. ÅRL mv. 

 Nye regler, der træder i kraft for regnskabsåret 2020 

 Ændringer til ÅRL 

Folketinget vedtog i december 2018 en række ændringer til ÅRL, som har til formål at sikre en korrekt og 

hensigtsmæssig implementering af EU´s regnskabsdirektiv i ÅRL. Endvidere sikres ved lovændringen, at de 

internationale regnskabsstandarder, IFRS 9 Financial Instruments, IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 

og IFRS 16 Leases kan anvendes til at udfylde lovens rammer – IFRS 9 dog alene i det omfang, standarden ikke er 

i konflikt med lovens ordlyd. 

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere. 

Ændringerne kan anvendes for regnskabsår, der slutter den 31. december 2018 eller senere, hvis anvendelsen 

sker systematisk og konsekvent. 

IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16 kan anvendes til fortolkning af loven 

Ændringsloven betyder, at virksomheder, der aflægger årsrapport efter ÅRL, kan anvende IFRS 15 og IFRS 16 ved 

fortolkning af ÅRL. En virksomhed, der vælger at anvende IFRS 16, skal også anvende IFRS 15, da anvendelse af 

IFRS 16 forudsætter anvendelse af IFRS 15. Virksomhederne kan endvidere på visse områder anvende IFRS 9 til 

fortolkning af loven. Der er tale om en mulighed og ikke en pligt til at anvende de omtalte standarder til 

fortolkning af loven. Endvidere er det alene indregnings- og målingsbestemmelserne i IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16, 

der anvendes til fortolkning af ÅRL. Det er fortsat oplysnings- og præsentationskravene i ÅRL, der finder 

anvendelse og således ikke oplysningskravene i IFRS.  

Muligheden for at anvende IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16 og de særlige overgangsbestemmelser i disse standarder 

har især betydning for dattervirksomheder af modervirksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS. Disse 

dattervirksomheder kan ved anvendelse af IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16 undgå forskelle mellem rapporteringen til 

moderselskabet og dattervirksomhedens egen årsrapport. 

Andre ændringer 

De væsentligste andre ændringer er efter Deloittes vurdering:  

• Muligheden for at præsentere ikke-indbetalt virksomhedskapital netto ophæves, hvorfor ikke-indbetalt 

virksomhedskapital fremover skal indregnes som et tilgodehavende. 

• En ændring til § 37a gør det muligt at sikre ikke-finansielle aktiver (fx et varelager) helt eller delvist. 

• Valutakursomregning af udenlandske enheder og dagsværdiregulering af pengestrømssikring skal fremover 

indregnes i en dagsværdireserve under egenkapitalen. Reserven er en nettoreserve, og kan derfor blive 

negativ. Reserven er fri og kan anvendes til udbytteudlodning, hvis de selskabsretlige betingelser for 

udlodning af udbytte er opfyldt. 

• For hver kategori af aktiver eller forpligtelser, som måles til dagsværdi jf. §§ 37-38, skal oplyses om 1) 

dagsværdien ultimo regnskabsåret, 2) ændringer af dagsværdien indregnet i resultatopgørelsen, og 3) 

ændringer, der er indregnet i dagsværdireserven under egenkapitalen. 

• Kravet om at oplyse om særlige risici i ledelsesberetningen er ophævet og erstattet af et krav om at oplyse 

om finansielle risici, hvis det er væsentligt for at vurdere virksomhedens aktiver, forpligtelser, finansielle 

stilling og resultat. Ledelsesberetningen skal i forhold til virksomhedens anvendelse af finansielle 

instrumenter indeholde en beskrivelse af 1) virksomhedens mål og politikker for styring af finansielle risici, 

herunder virksomhedens politik for sikring for alle større grupper af forventede fremtidige transaktioner, for 

hvilke der anvendes sikring, og 2) virksomhedens risikoeksponering i forbindelse med mulige ændringer i 

priser, kreditværdighed, likviditet og pengestrømme.  
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• Bestemmelsen vedrørende oplysning om samfundsansvar er omskrevet med en række præciseringer og 

enkelte nye krav, herunder krav om redegørelse for ikke-finansielle risici, samt en undtagelsesmulighed for så 

vidt angår visse oplysninger i redegørelsen, hvis offentliggørelse vurderes at kunne volde betydelig skade for 

virksomheden. Der er krav til både ledelsens dokumentation og revisors efterprøvning af, om betingelserne 

vurderes opfyldt. 

• Dattervirksomheder, som undlader at redegøre for samfundsansvar jf. § 99a og/eller om det 

underrepræsenterede køn jf. § 99b med henvisning til, at modervirksomheden opfylder oplysningskravene, 

skal fremover oplyse herom, herunder hvilken modervirksomhed, der har medtaget redegørelsen, og hvor 

denne er offentliggjort. 

• Store børsnoterede virksomheder1 samt statslige virksomheder i regnskabsklasse D skal give en redegørelse 

om virksomhedens mangfoldighedspolitik, der anvendes i forbindelse med sammensætningen af 

virksomhedens ledelse, for så vidt angår fx alder, køn eller uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund (det 

vil sige bredere end kravet i § 99b om det underrepræsenterede køn). 

• Det er præciseret, at hvis en modervirksomhed har valgt ikke at rapportere om måltal og politikker for det 

underrepræsenterede køn samlet for koncernen, så er der ikke et rapporteringskrav for koncernen (men 

stadig for de enkelte dattervirksomheder, som selvstændigt er omfattet af pligten). 

• Der indføres en ny aktivkategori - ”kapitalinteresser” - der defineres som ret over egenkapital i en anden 

virksomhed, når formålet med besiddelsen er at fremme virksomhedens egne aktiviteter gennem en varig 

tilknytning til den anden virksomhed. Ret over egenkapital i en anden virksomhed formodes at være en 

kapitalinteresse, når rettigheden udgør mindst 20 % af egenkapitalen i den anden virksomhed. Definitionen 

betyder, at alle associerede virksomheder er kapitalinteresser, men også at ikke alle kapitalinteresser er 

associerede virksomheder. 

Læs mere om ændringsloven i vores nyhed af 18. januar 2019 på Deloitte.dk. 

 Krav om digital indberetning af børsnoterede virksomheders årsrapporter fra 1. januar 

2021? 

Alle børsnoterede virksomheder i EU skal for regnskabsår, der begynder 1. januar 2020 eller senere, foretage 

digital indberetning af årsrapporter til Finanstilsynet i et xHTML-format og koncernregnskaber i et inline XBRL-

format (iXBRL), betegnet ESEF (European Single Electronic Format), jf. EU-kommissionens ESEF-forordning2. 

Europaparlamentet og Europarådet har imidlertid 11. december 2020 meddelt beslutning om, at EU-

medlemslandene kan vælge at udskyde kravet til regnskabsår, der begynder 1. januar 2021 eller senere, med 

mulighed for at virksomhederne frivilligt udarbejder årsrapporten i det nye format allerede for 2020.  

Erhvervsministeriets departement har på tidspunktet for færdiggørelse af denne publikation endnu ikke meldt ud, 

hvorvidt kravet vil blive udskudt i Danmark. Vi vil løbende følgende med i udviklingen på dette område og 

kommunikere på deloitte.dk, når det er truffet beslutning om eventuel udsættelse i Danmark. 

Formålet med ESEF er at harmonisere det elektroniske rapporteringsformat for børsnoterede virksomheders 

årsrapporter i EU, til gavn for udstederne, investorerne og offentlige myndigheder. Investorer kan med det nye 

fællesformat nemmere sammenligne de ønskede talmæssige oplysninger i årsregnskaber, selvom disse er 

 

 

1 En børsnoteret virksomhed er stor, hvis den overskrider to af følgende i to på hinanden følgende år:  

Balancesum 156 mio. kr., nettoomsætning 313 mio. kr. og antal ansatte 250. 
2 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/815 af 17. december 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af et fælles elektronisk 

rapporteringsformat. Se her.  

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/aendring-aarsregnskabsloven2.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0815
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udarbejdet på forskellige sprog, ligesom investorerne relativt simpelt kan omdanne iXBRL-formatet til andre 

formater, fx. Excel.  

Alle børsnoterede virksomheder skal udarbejde deres årsrapport i xHTML-format. xHTML-formatet er en 

udvidelse af HTML og kan åbnes i samtlige standard webbrowsere.  

Koncernregnskaber skal derudover XBRL-opmærkes (iXBRL) for at sikre, at oplysningerne er strukturerede og 

maskinlæsbare. XBRL giver mulighed for at behandle store mængder af finansielle data uden omkostningstung, 

manuel behandling. iXBRL-tags anvendt i ESEF er baseret på IASB’s IFRS-taksonomi, hvorfor flere af IFRS’ XBRL-

taksonomielementer går igen i ESEF. 

Der er i ESEF-reglerne indarbejdet en overgangsfase, hvor det for 2021 og 2022-koncernregnskaberne er 

tilstrækkeligt, at de primære regnskabsopgørelser totalindkomstopgørelse, herunder resultatopgørelse, balance, 

pengestrømsopgørelse og egenkapitalopgørelse XBRL-tagges (iXBRL). Clob-opmærkning af koncernregnskabets 

noter bliver først obligatorisk for 2023-årsrapporterne.  

Læs mere på Finanstilsynets hjemmeside. 

 IFRS-bekendtgørelsen 

Erhvervsstyrelsen har udsendt en opdateret bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder 

IFRS for virksomheder omfattet af ÅRL (IFRS-bekendtgørelsen - Bek. nr. 958 af 13. september 2019).  

Bekendtgørelsen har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere, men kan anvendes 

for regnskabsår, der slutter den 30. juni 2019 eller senere. Der er alene foretaget helt ubetydelige ændringer i 

bekendtgørelsen, bl.a. som følge af de seneste ændringer til ÅRL. 

 Bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter ÅRL 

Erhvervsstyrelsen har udsendt en opdateret bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter 

ÅRL (Bek. nr. 959 af 13. september 2019).  

Bekendtgørelsen har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere, men kan anvendes 

for regnskabsår, der slutter den 30. juni 2019 eller senere. 

Strukturen i bekendtgørelsen er ændret. Kravene til de enkelte typer af redegørelser er sammenskrevet, hvorved 

en række gentagelser er udeladt, og bekendtgørelsen er derfor blevet kortere og mere overskuelig.  Endvidere er 

der indarbejdet bestemmelser om offentliggørelse af oplysninger om mangfoldighedspolitik for store 

børsnoterede3 samt statslige virksomheder i regnskabsklasse D, jf. det nye krav i ÅRL § 107d. 

 Øget kontrol med, at årsrapporter indeholder korrekt revisorerklæring 

Erhvervsstyrelsen indførte i februar 2020 nye modtagekontroller ved indberetning af årsrapporter, hvor det 

kontrolleres, om fravalg af revision er sket på korrekt grundlag.  

De nye kontroller medfører, at forsøg på indberetning af en ikke-revideret årsrapport bliver afvist, hvis 

størrelsesgrænserne for fravalg af revision er overskredet, eller hvis der ikke i den foregående årsrapport eller ved 

stiftelsen af den pågældende virksomhed er oplyst om fravalg af revision fremadrettet. Hvis det kan afklares, at 

fravalg af revision på trods af resultatet af den udførte kontrol er berettiget, kan årsrapporten genindberettes. 

Alternativt skal årsrapporten forsynes med en revisionspåtegning, før den kan indberettes.  

 

 

3 Jf. fodnote 1. 

https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Ny_EU_lovsamling/Transparensdirektivet/ESEF_210619
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210153
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210154
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Hvis årsrapporten indeholder oplysninger om, at den er aflagt efter regnskabsklasse C eller D, vil årsrapporten 

også blive afvist, hvis den ikke indeholder en revisionspåtegning. I så fald skal årsrapporten ændres ved 

indarbejdelse af revisionspåtegning, før indberetning kan foretages. 

De nye kontroller er et resultat af den øgede kontrolindsats, som Erhvervsstyrelsen har besluttet at gennemføre 

for at sikre, at årsrapporterne korrekt indeholder revisorerklæringer, hvis det er krævet, og at erklæringerne er 

afgivet af godkendte revisionsvirksomheder og revisorer. 

Du kan læse mere om kontrollerne på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.   

 Kontrolpakke med nyt krav om indberetning af nettoomsætning 

Folketinget vedtog i maj 2020 en kontrolpakke, som har til formål at gøre det muligt at sætte hurtigere og mere 

målrettet ind over for økonomisk svindel gennem en styrket kontrol på selskabs- og regnskabsområderne. 

Lovpakken indeholder ændringer til ÅRL, selskabsloven, revisorloven og forskellige andre love.  

De væsentligste ændringer til ÅRL er:  

• En virksomhed, som ikke oplyser om nettoomsætningen i resultatopgørelsen, jf. ÅRL § 32, skal indberette sin 

nettoomsætning, samtidig med at den indberetter årsrapporten. Den indberettede nettoomsætning 

offentliggøres ikke og er undtaget fra aktindsigt. Det nye krav giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at 

kontrollere, om virksomheden har aflagt årsrapport efter den rigtige regnskabsklasse, og om et eventuelt 

fravalg af revision er lovligt. 

• Erhvervsstyrelsens kontrol med modtagne årsrapporter udvides. 

• Erhvervsstyrelsen kan, når styrelsen finder det hensigtsmæssigt, offentliggøre, at en kontrol er blevet 

iværksat. Styrelsen kan endvidere offentliggøre resultatet af kontrollen.  

• Ved alvorlige fejl og mangler i en virksomheds årsrapport kan Erhvervsstyrelsen trække årsrapporten tilbage 

fra offentliggørelse. 

• Kontrolhjemlen for børsnoterede virksomheder ændres, så Erhvervsstyrelsen kan undlade at kontrollere års- 

og delårsrapporter for virksomheder, som er undergivet myndighedskontrol i et andet land. 

• Erhvervsstyrelsen kan sende en virksomhed til tvangsopløsning, hvis virksomheden ikke efterkommer et 

påbud eller indsender krævet dokumentation. 

Ændringerne til ÅRL træder i kraft den 1. juli 2020, dog har kravet om at oplyse nettoomsætningen ved 

indberetning af virksomhedens årsrapport først virkning for årsrapporter, der indberettes efter den 1. januar 2021. 

Kontrolpakken kan læses på Folketingets hjemmeside. 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om fravalg af revision, herunder hvordan nettoomsætning 

opgøres, når finansielle indtægter skal medregnes. Du finder vejledningen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.  

 Skærpede kontroller ved indberetning af årsrapporter 

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af kontrolpakken vedtaget i maj 2020 (se afsnit 2.1.6) indført en ny procedure 

ved afvisning af årsrapporter ved digital indberetning. Den ændrede procedure betyder, at der 24 timer efter, at 

en årsrapport er blev afvist digitalt ved en såkaldt ”hård kontrol”, sendes en meddelelse til virksomhedens e-Boks 

om, at årsrapporten er blevet afvist. Hvis årsrapporten indberettes i tilrettet form indenfor de 24 timer, bliver der 

ikke sendt en meddelelse til virksomhedens e-Boks om afvisningen. Ændringen blev sat i drift 9. november 2020. 

En ”hård kontrol” betyder, at årsrapporten ikke kan genindberettes i den form, den er forsøgt indberettet, og 

kræver tilpasning inden indberetning kan foretages.  

https://file.erhvervsstyrelsen.dk/pls/wopdprod/wt2_nb.nb_preview?nid=5227&mid=1&bid=226624
https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L110A/som_vedtaget.htm
https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision
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Erhvervsstyrelsen har endvidere ændret status for følgende kontroller, så disse fremadrettet bliver ”hårde 

kontroller”: 

• Der er i årsrapporten anført en revisionsvirksomhed, som ikke er registreret som godkendt revisionsvirksomhed 

i Erhvervsstyrelsens systemer. 

• Der må ikke fremgå aktiver og forpligtelser med minusbeløb. 

• Erhvervsdrivende fonde skal medtage bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse eller en henvisning til 

fondens hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort, jf. ÅRL § 77a. 

• Erhvervsdrivende fonde skal medtage en redegørelse for fondens uddelingspolitik eller en henvisning til 

fondens hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort, jf. ÅRL § 77b. 

 Indsendelsesbekendtgørelse for årsrapporter mv. omfattet af ÅRL er opdateret 

Erhvervsstyrelsen har den 2. juni 2020 udsendt en ny indsendelsesbekendtgørelse for årsrapporter, 

delårsrapporter mv. for virksomheder omfattet af ÅRL. Den nye bekendtgørelse trådte i kraft den 1. juli 2020 og 

har virkning for årsrapporter mv., der indberettes efter den 31. december 2020.  

Den nye bekendtgørelse indeholder en række ændringer, der bl.a. er affødt af ændringer i ÅRL fra december 2018 

(se afsnit 2.1.1), den i maj 2020 vedtagne kontrolpakke (se afsnit 2.1.6) og det nye krav om redegørelse for 

dataetik (se afsnit 2.2.1). 

Jf. omtale ovenfor i afsnit 2.1.6 fremgår det nu af indsendelsesbekendtgørelsen, at virksomheder omfattet af 

regnskabsklasse B og C (mellem) i forbindelse med indberetningen af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen særskilt 

skal oplyse beløb for nettoomsætningen, hvis dette ikke fremgår af årsrapporten. Dette skal i praksis håndteres 

ved, at virksomheder, der er omfattet af kravet, skal indberette to XBRL-filer til Erhvervsstyrelsen. 

Derudover er indsendelsesbekendtgørelsen tilpasset det nye formatkrav til årsrapporter for børsnoterede 

virksomheder, der betyder, at årsrapporterne skal udarbejdes og indberettes som xHTML/iXBRL-filer, jf. afsnit 

2.1.2 ovenfor. Ændringen betyder, at de børsnoterede virksomheder kan indberette årsrapporter i det samme 

format til Erhvervsstyrelsen efter godkendelse på generalforsamlingen som til Finanstilsynet ved offentliggørelse. 

Udover disse tilpasninger til ændrede lovkrav o.l. er der foretaget følgende væsentlige ændringer: 

• Virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS, skal særskilt opmærke oplysninger om regnskabsklasse og 

antal medarbejdere. 

• Virksomheder, der udarbejder koncernregnskab efter IFRS, fritages for at indberette modervirksomhedens 

årsregnskab i XBRL-format, uanset om dette er aflagt efter ÅRL eller IFRS. 

• Der er ikke krav om, at oplysninger om dirigent og generalforsamlingsdato gives på forsiden af årsrapporten, 

men disse oplysninger kan indberettes på anden vis som en del af årsrapporten eller i forbindelse med selve 

indberetningen af årsrapporten. 

I tillæg til ovenstående er der foretaget en række mindre – primært sproglige – tilpasninger af bekendtgørelsen.  

 Nye og ændrede regler, der træder i kraft for efterfølgende regnskabsår 

 Nyt krav om redegørelse for dataetik i årsrapporten 

Folketinget vedtog i maj 2020 en ændring til ÅRL, som indebærer, at de største danske virksomheder skal 

redegøre for deres politik for dataetik i ledelsesberetningen efter et "følg-eller-forklar”-princip. Ændringen træder 

i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/771


Deloitte ÅrsNyt 2020 

 

 

 

14 

Det nye krav i ÅRL § 99d omfatter de virksomheder, der er omfattet af ÅRL’s regnskabsklasse C (stor) og D, dvs. 

de virksomheder, som i dag også er forpligtet til at redegøre for eksempelvis samfundsansvar, jf. ÅRL § 99a. 

Kravet gælder også for koncernregnskaber. 

Ved politik for dataetik forstås bredt virksomhedens interne retningslinjer, målsætninger eller andet, der 

beskriver, hvordan virksomheden arbejder med dataetik. Begrebet dataetik omfatter brugen af alle former for 

data og omhandler virksomheders generelle tilgang til anvendelse af disse data. 

Redegørelsen skal indeholde oplysninger om virksomhedens arbejde med og politik for dataetiske spørgsmål, 

herunder skal oplyses om indholdet af politikken og om virksomhedens arbejde med dataetik. 

Der stilles ikke krav om, at de omfattede virksomheder skal have en politik for dataetik, men hvis virksomheden 

ikke har en politik for dataetik, skal den forklare, hvorfor den ikke har en politik (”følg-eller-forklar”-princippet). 

Virksomheden skal konkret oplyse, hvorfor det ikke er relevant for virksomheden at have en politik for dataetik. 

Det er ikke tilstrækkeligt at begrunde med forhold som virksomhedens størrelse eller branche. 

Undtagelser for moder- og dattervirksomheder 

En modervirksomhed kan undlade at give oplysningerne, når oplysningerne gives for koncernen som helhed. 

Endvidere kan en dattervirksomhed, som indgår i en koncern, undlade at medtage oplysningerne i sin 

ledelsesberetning, hvis en modervirksomhed opfylder oplysningskravene. Anvendes undtagelsen, skal 

dattervirksomheden oplyse dette, herunder hvilken modervirksomhed, der har medtaget redegørelsen, og hvor 

den er offentliggjort. 

Læs mere om ændringsloven, herunder hvad en redegørelse kan indeholde, i nyhed af 4. juni 2020 på Deloitte.dk.  

Ændringsloven kan læses på Folketingets hjemmeside. 

 Aktuelle forhold og praktiske problemstillinger 

I det følgende har vi opsummeret et udvalg af aktuelle forhold og faglige problemstillinger, som Deloittes 

faggruppe har vurderet relevant for aflæggelse af årsrapport for 2020. I overskriften er angivet ”ÅRL”, hvis 

spørgsmålet primært er relevant for virksomheder, der aflægger årsrapport efter ÅRL, og ”ÅRL/IFRS”, hvis 

problemstillingen både kan være relevant for virksomheder, der aflægger årsrapport efter ÅRL og IFRS. Da ÅRL 

fortolkes efter IFRS, vil de fleste spørgsmål, som er relevante for IFRS-aflæggere, også kunne have en afsmittende 

effekt for særligt større virksomheder, som aflægger årsrapport efter ÅRL. 

 Erhvervsstyrelsen skærper kontrollen med ulovlige udbytter (ÅRL/IFRS) 

Erhvervsstyrelsen igangsatte i foråret 2020 en kontrolindsats med fokus på årsrapporter, hvori der er indikationer 

på, at der er foretaget ulovlige udbytteudlodninger. Baggrunden er, at styrelsen som led i gennemgangen af 

årsrapporterne i regnskabskontrollen har erfaret, at nogle selskaber udlodder udbytte til kapitalejerne i strid med 

selskabslovens bestemmelser. 

Ifølge selskabsloven kan der alene udloddes udbytte i det omfang, udbyttet kan rummes inden for selskabets frie 

reserver. Alligevel forekommer det, at et selskab indregner foreslået udbytte under egenkapitalen, samtidig med 

at de frie reserver er negative.  

De ulovlige udbytter kan fx opstå, hvis et selskab ikke er opmærksom på, at en given reserve er bundet og 

dermed ikke kan anvendes til udbytte.  Endvidere kan der være tilfælde, hvor selskabet har ændret årsregnskabet 

på et sent tidspunkt i regnskabsaflæggelsesprocessen – hvilket medfører, at egenkapitalen reduceres, og at det 

foreslåede udbytte derfor ændrer sig fra et lovligt til et ulovligt udbytte.   

Formålet med kontrolsagerne er at få et eventuelt ulovligt udbytte tilbagebetalt til selskaberne. Erhvervsstyrelsen 

vil derfor – såfremt det opdages - pålægge selskabet at søge det udbetalte udbytte tilbagebetalt med tillæg af 

lovpligtige renter. Endvidere skal selskabets revisor afgive en erklæring om, at udbyttet inkl. renter er 

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/Nyt-krav-om-redegorelse-for-dataetik-i-arsrapporten.html
https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l124b/index.htm
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tilbagebetalt. Bemærk, at det er det fulde udbetalte udbytte, der i givet fald er ulovligt – og ikke kun den del af 

udbyttet, der overstiger de frie reserver. 

Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.  

 Ny ferielov (ÅRL/IFRS) 

Den nye ferielov, som indeholder en ferieordning med fuld samtidighedsferie, trådte i kraft den 1. september 

2020. Overgangsordningen til den nye ferielov udløb den 31. august 2020, og senest den 31. december 2020 skal 

indefrosne feriemidler, som er opsparet i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, indberettes til 

Lønmodtagernes Feriemidler via eIndkomst. De indefrosne feriemidler skal indregnes som en forpligtelse i 

årsrapporten for 2020, jf. nedenfor. 

Du kan læse mere om den nye ferielov på Deloitte.dk, hvor loven er nærmere beskrevet i et nyhedsbrev. 

Nedenfor er udvalgte emner vedrørende den nye ferielov, som er relevante ved aflæggelse af årsrapporten for 

2020, kort beskrevet. 

Emne Kort opsummering 

 

Hvad indgår i 

feriepengeforpligtelsen pr. 

31. december 2020 

a) Ferie opsparet efter gammel lov i perioden 1. januar 2019 - 31. august 2019, 

som er overført til afholdelse efter den nye lov.  

b) Feriemidler, der er indefrosset (opsparet i perioden 1. september 2019 – 31. 

august 2020). 

c) Ferie opsparet efter den nye lov i perioden 1. september 2020 - 31. december 

2020, som endnu ikke er afholdt i samme periode.  

Forpligtelsen jf. a) og c) opgøres efter den eksakte metode (se nedenfor). 

Forpligtelsen jf. b) er den forpligtelse, der skal indberettes til feriefonden senest 

den 31. december 2020.  

 

Opgørelse af forpligtelse 

efter den eksakte metode 

 

Efter den eksakte metode opgøres forpligtelsen som summen af den beregnede 

feriepengeforpligtelse for hver enkelt medarbejder. Dette kræver, at den enkelte 

medarbejders dagsløn og antallet af skyldige feriedage pr. medarbejder opgøres.  

 

 

Hvordan opgøres 

dagslønnen 

 

Feriepengeforpligtelsen skal dække den lønomkostning (”dagsløn”), som 

virksomheden ikke modtager nogen modydelse for, når medarbejderen holder 

ferie, og måles derfor til den lønomkostning, som virksomheden skal afholde i 

forbindelse med medarbejderens afholdelse af ferie. Det betyder, at pension, 

bonusordninger, fri bil mv. skal indgå i grundlaget for beregning af 

feriepengeforpligtelsen baseret på de forventede, faktiske omkostninger hertil. 

 

 

Skal bonus indgå i 

grundlaget for beregning 

af feriepengeforpligtel-

sen? 

 

Da den regnskabsmæssige feriepengeforpligtelse skal afspejle den omkostning, 

som virksomheden ikke modtager en modydelse for, når medarbejderen afholder 

ferie, skal en bonusordning, som udgør en fast del af aflønningen, indgå i 

grundlaget for beregning af feriepengeforpligtelsen. 

 

Hvis medarbejderen eksempelvis får en fast løn på 70 t.kr. pr. måned og en årlig 

bonus på fx 120 t.kr., og denne bonus typisk afviger med fx +/- 30 t.kr. i de 

https://erhvervsstyrelsen.dk/kontrolindsats-overfor-ulovlige-ordinaere-udbytteudlodninger
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/markets/articles/ny-ferielov-2020.html
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Emne Kort opsummering 

enkelte år, vil medarbejderen berettiget kunne forvente at få en bonus. Efter 

Deloittes vurdering er bonussen i så fald en fast del af medarbejderens aflønning, 

og den forventede bonus skal derfor indgå ved beregningen af 

feriepengeforpligtelsen. Det er ikke et krav, at der er aftalt fx en fast 

minimumsbonus. 

 

 

Opgørelse af forpligtelse 

efter den nye ferielov efter 

den eksakte metode 

 

Forpligtelsen opgøres som summen af den beregnede feriepengeforpligtelse for 

hver enkelt medarbejder, opgjort som opsparet ferie i perioden 1. september – 

31. december 2020, som endnu ikke er afholdt i samme periode.  

 

For en medarbejder, der har været ansat hele perioden, er der opsparet 4*2,08 

dage = 8,32 dage. Hvis medarbejderens dagsløn fx udgør 3.000 kr. og 

medarbejderen ikke har anvendt de opsparede feriedage, så udgør forpligtelsen 

8,32*3.000 kr. = 24.960 kr. Hvis medarbejderen har anvendt to dage, udgør 

forpligtelsen 6,32*3.000 kr. = 18.960 kr. Herudover skal indregnes skyldigt 

ferietillæg på 1 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. september – 31. 

december 2020. Ferietillægget skal udbetales senest samtidig med feriens 

afholdelse eller sammen med maj lønnen. 

 

 

Beslutning om at beholde 

feriemidlerne eller 

indbetale feriemidlerne til 

feriefonden 

a)  

Arbejdsgivere skal i løbet af sommeren 2021 beslutte, om de vil beholde 

feriemidlerne i virksomheden eller indbetale feriemidlerne til feriefonden. 

Indbetalingsfristen er senest den 1. september 2021. 

b)  

c) Beholdes feriemidlerne i virksomheden, skal virksomheden hvert år (senest den 1. 

september) bekræfte, om virksomheden fortsat vil beholde feriemidlerne. Hvis 

det ikke bekræftes rettidigt, eller hvis forfaldne feriemidler ikke betales rettidigt, 

forfalder hele forpligtelsen til betaling. 

d)  

Virksomheden skal vurdere, om feriemidlerne skal indbetales, ud fra bl.a. 

virksomhedens likviditetsmæssige situation, virksomhedens låne- eller 

placeringsrente sammenholdt med den forventede indeksering (som for 2019 

ville have udgjort 2,5 %), de administrative byrder ved at beholde midlerne i 

virksomheden mv. 

 

 

Indeksering 

 

Indeksering af de indefrosne feriemidler starter den 1. september 2020.  

Indekseringen opgøres på baggrund af den årlige faktiske lønudvikling, som 

fastlægges ud fra DA’s strukturstatistik. Denne udgjorde 2,5 % for 2019. Den sats, 

feriemidlerne indekseres efter, fastsættes første gang senest den 31. maj 2021 og 

gælder for feriemidler, arbejdsgiver har stående i virksomheden i perioden 1. 

september 2020 til 31. maj 2021. 

 

 

Klassifikation af 

indefrosne feriemidler som 

kort- eller langfristet gæld 

i årsrapporten for 2020 

 

I juli 2021 får virksomhederne første opkrævning af indefrosne feriepenge. Denne 

første opkrævning dækker de medarbejdere, der har opnået eller opnår 

pensionsalderen i perioden 1. september 2019 til og med den 28. februar 2022, 
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Emne Kort opsummering 

og da den skal indbetales senest den 1. september 2021, skal den klassificeres 

som kortfristet gæld i årsrapporten 2020.  

 

Samtidig med indbetalingen af ovennævnte opkrævning skal virksomhederne 

tage stilling til, om de vil indbetale de resterende indefrosne feriemidler eller 

beholde dem i virksomheden. Denne del af de indefrosne feriemidler skal 

indregnes som langfristet gæld i årsrapporten for 2020. Dette gælder, uanset at 

virksomheden pr. 31. december 2020 har til hensigt – eller har en forventning om 

- at indbetale de indefrosne feriemidler til feriefonden i 2021, da virksomhederne 

pr. 31. december 2020 har en ubetinget ret til at udskyde betalingen i mere end 

12 måneder. 

 

Under ÅRL indregnes forpligtelsen i regnskabsposten "Anden gæld". I 

årsrapporter aflagt efter IFRS kan forpligtelsen eventuelt indregnes sammen med 

andre poster vedrørende personaleforpligtelser, fx en post benævnt "Pensioner 

og lignende forpligtelser". 

 

Virksomhederne skal opgøre hvor stor en andel af de indefrosne feriemidler, der 

forventes at forfalde til betaling mere end 5 år efter balancedagen, idet 

virksomheder i regnskabsklasse B skal oplyse om den samlede gæld, der forfalder 

til betaling mere end 5 år efter balancedagen, mens virksomheder i 

regnskabsklasse C og D skal give oplysningerne specificeret for hver enkelt 

gældspost. Opgørelsen udarbejdes ud fra, hvornår de enkelte medarbejdere 

opnår pensionsalderen og dermed opnår ret til at få udbetalt de indefrosne 

feriemidler. 

 

 

Direktører mv. 

 

Direktører samt personer, der arbejder i et selskab, hvori den pågældende eller 

den pågældendes ægtefælle har afgørende indflydelse, er ikke omfattet af 

ferieloven. Det betyder, 

• at indefrosne feriemidler for direktører mv. ikke kan indberettes og indbetales 

til fonden, og 

• at det beror på en konkret juridisk vurdering, om virksomheden har en 

forpligtelse over for direktører mv. for overgangsperioden (1. september 

2019 – 31. august 2020).   

 

COVID-19 og mulighed for 

at hæve indefrosne 

feriemidler  

 

Som følge af COVID-19 har Folketinget besluttet, at medarbejdere kan få 

udbetalt 3 uger af de indefrosne feriemidler. Dette har ingen betydning for 

virksomhedernes pligt til at opgøre og indberette de indefrosne feriepenge, 

ligesom beslutningen heller ikke ændrer på virksomhedernes mulighed for at 

beholde de indefrosne feriepenge i virksomheden. 

 

 

 Klimaforandringers indvirkning på årsregnskabet (ÅRL/IFRS) 

Klimaforandringer er et tema, der fylder mere og mere, også når der skal aflægges årsrapport. Det gælder uanset 

virksomhedernes størrelse. Erhvervsstyrelsen har fokus på øget gennemsigtighed af ikke-finansiel information, 
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ikke mindst om miljø og klima. Investorer og andre interessenter udtrykker også forventning om mere detaljerede 

oplysninger på området.  

Efterhånden som virksomheder verden over søger nye veje mod et økonomisk opsving efter følgerne af COVID-

19 pandemien, er indsatsen mod klimaændringer ved at blive et centralt element i de strategier, der undersøges. 

Regeringer og virksomheder undersøger, hvordan de kan stimulere et bæredygtigt økonomisk opsving. 

Klimaforandringer forventes at drive væsentlige ændringer i virksomhederne. Indvirkning på fx varer og 

tjenesteydelser, forsyningskæder og værdiforringelse af aktiver er eksempler forårsaget af hyppigere og mere 

alvorlige klimarelaterede begivenheder.  

Deloitte har i publikationen A closer look: Climate change – from a Danish perspective samlet en række 

overvejelser om eksempelvis TCFDs (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures) anbefalinger, typer af 

klimarisici, risk management, betydningen for årsrapporten samt links til gode eksempler på oplysninger om 

klimaindsatsen i årsrapporterne. 

 Regnskabsmæssige overvejelser som følge af Brexit (ÅRL/IFRS) 

UK udtrådte af EU den 31. januar 2020 på grundlag af den såkaldte Skilsmisseaftale mellem EU og UK. Der blev 

samtidig igangsat en tidsbegrænset overgangsperiode, der vil gælde fra den 1. februar 2020 til den 31. december 

2020 med mulighed for forlængelse af et eller to års varighed. 

Overgangsperioden sikrer fortsat anvendelse af EU-lovgivning i UK i perioden, og at EU vil behandle UK som en 

medlemsstat. Det betyder, at engelsk regnskabslovgivning, i hvert fald indtil overgangsperiodens udløb, vil være 

baseret på EU's regnskabsdirektiv. 

Regnskabsmæssige overvejelser - generelt 

Uanset overgangsperioden giver Brexit anledning til, at danske virksomheder med relationer til UK overvejer en 

række forhold i relation til deres årsregnskaber, herunder fx: 

• Oplysninger. Der bør gives virksomhedsspecifikke oplysninger om Brexit-relaterede risici, herunder 

virkningen af Brexit for virksomhedens forretningsmodel og aktiviteter. 

• Værdiforringelse og værdiansættelse. Ved værdiansættelser og måling af genindvindingsværdi, hvor der 

anvendes værdiansættelsesteknikker og -estimater, vil modeller baseret på pengestrømme sandsynligvis 

kræve et større spektrum af mulige scenarier end normalt for at afspejle de forskellige muligheder, som 

Brexit kan betyde for virksomheden. 

• Omstrukturering. Nogle virksomheder har muligvis allerede igangsat eller overvejer at omstrukturere deres 

forretning som følge af Brexit. En påtænkt omstrukturering vil i udgangspunktet ikke have øjeblikkelig 

indflydelse på årsregnskabet, men kan udgøre en indikator for værdiforringelse som resulterer i nedskrivning 

allerede nu. 

 

Lempelsen for koncernregnskaber i mellemholdingselskaber 

En modervirksomhed kan på visse betingelser undlade at udarbejde koncernregnskab, hvis modervirksomheden 

selv er dattervirksomhed af en højere modervirksomhed, der 

a) henhører under lovgivningen i et EU/EØS-land (ÅRL § 112, stk. 1), eller 

b) udarbejder koncernregnskab og - hvor relevant - konsolideret ledelsesberetning i overensstemmelse med 

EU's regnskabsdirektiv eller regler, der i det mindste er ligeværdige hermed (ÅRL § 112, stk. 2). 

Indtil udløbet af overgangsperioden, dvs. til og med kalenderårsrapporter for 2020, vil et dansk 

mellemholdingselskab, der indgår i et engelsk koncernregnskab, fortsat kunne anvende undtagelsesmuligheden i 

ÅRL § 112, stk. 1 (jf. punkt a).  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/about-deloitte/2020-06-09%20Closer%20Look%20Climate%20Change_final.pdf
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Hvis der ikke aftales andet mellem EU og UK, vil et dansk mellemholdingselskab for regnskabsår, der afsluttes 

efter udløbet af overgangsperioden (dvs. efter 1. januar 2021), ikke længere kunne anvende § 112, stk. 1 (jf. punkt 

a), da UK herefter ikke længere betragtes som et EU/EØS-land. I så fald skal det vurderes, om den højere 

modervirksomhed udarbejder koncernregnskab og - hvor relevant - konsolideret ledelsesberetning i 

overensstemmelse med EU's regnskabsdirektiv eller regler, der i det mindste er ligeværdige hermed, og at ÅRL § 

112, stk. 2 (jf. punkt b) derfor kan anvendes. 
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3. IFRS 

 Nye og ændrede internationale regnskabsstandarder mv., der træder i kraft for 

regnskabsåret 2020 

 IAS 1 og IAS 8 – Ændret definition af væsentlighed 

IASB har i oktober 2018 udsendt Definition of Material (Amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements 

and IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors). Ændringerne har til formål at 

præcisere definitionen af væsentlighed og ensrette den definition, der anvendes i begrebsrammen og selve 

standarderne. 

Definitionen af væsentlighed er ændret til:  

“Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions 

that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, 

which provide financial information about a specific reporting entity.” 

Ændringerne gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt. 

Ændringerne skal anvendes fremadrettet. 

Læs mere i IFRS in Focus fra marts 2018. 

 IFRS 3 – Ændret definition af en virksomhed 

IASB har i oktober 2018 udsendt Definition of a Business (Amendments to IFRS 3 Business Combinations), som har 

til formål at tydeliggøre, hvornår en virksomhed har erhvervet en ”virksomhed”, henholdsvis en ”gruppe af 

aktiver”. Den ændrede definition fokuserer på, at en virksomhed skal have aktiviteter eller aktiver, der omfatter 

input og væsentlige processer, som sammen kan anvendes til at producere varer eller tjenesteydelser til kunder. 

Den tidligere definitions henvisning til afkast i form af lavere omkostninger er udgået.  

Der er tilføjet yderligere vejledning og flere eksempler, som kan anvendes til fortolkning af, hvad der kan anses 

for en virksomhed. Herunder er der tilføjet en frivillig koncentrationstest, som tillader en simplificeret vurdering 

af, om det købte udgør en virksomhed. Ifølge denne er der ikke tale om en virksomhed, hvis den fulde dagsværdi 

af de erhvervede bruttoaktiver er koncentreret om et enkelt identificerbart aktiv eller en enkelt gruppe af ens, 

identificerbare aktiver. 

Den ændrede definition skal anvendes for virksomhedssammenslutninger, der finder sted den 1. januar 2020 eller 

senere. Tidligere anvendelse er tilladt. 

Læs mere i IFRS in Focus fra oktober 2018.  

 Ændringer til IFRS som følge af IBOR-reformen (fase 1) 

IASB udsendte i september 2019 ændringer til IFRS 9 Financial Instruments, IAS 39 Financial Instruments: 

Recognition and Measurement og IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures. Ændringerne skal mindske potentielle 

usikkerheder ved brug af bestemmelserne om regnskabsmæssig sikring som følge af reformen af systemet 

vedrørende referencerenter (IBOR-reformen). 

Referencerenter – eller benchmarkrenter – er offentligt tilgængelige rentesatser (”IBOR’s” – ”Interbank Offered 

Rates”), så som LIBOR, EURIBOR og CIBOR. De repræsenterer omkostningerne ved at opnå usikret finansiering i 

en bestemt kombination af valuta og løbetid og på et bestemt interbank-udlånsmarked. Den seneste 

markedsudvikling har sat spørgsmålstegn ved den langsigtede anvendelse af disse benchmarks. 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2018/definition-of-material
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2018/definition-of-a-business


Deloitte ÅrsNyt 2020 

 

 

 

21 

IFRS kræver, at virksomheder anvender fremadskuende informationer ved anvendelse af bestemmelserne om 

regnskabsmæssig sikring. Så længe IBOR-reformen er igangværende, er der usikkerhed om, hvornår de 

nuværende rentebenchmarks bliver erstattet og med hvilken rentesats. For at undgå, at virksomhederne skal 

ophøre med at anvende bestemmelserne om regnskabsmæssig sikring alene på grund af reformens indvirkning 

på virksomhedernes evne til at foretage fremadrettede vurderinger, har IASB ændret nogle specifikke krav til 

regnskabsmæssig sikring. Efter de ændrede krav skal virksomhederne ved anvendelse af regnskabsmæssig sikring 

forudsætte, at benchmarkrenten ikke ændres som følge af IBOR-reformen. 

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2020 eller senere. Tidligere anvendelse er 

tilladt. 

Læs mere i IFRS in Focus fra september 2019. 

IASB har opdelt arbejdet med referencerenter i to faser. Fase 1 blev afsluttet med ovenstående ændringer. Fase 2 

blev afsluttet i august 2020 med ændringer, der træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2021 eller 

senere. Se afsnit 3.2.7.  

Risici ved overgangen til alternative referencerenter i Danmark og udlandet 

Overgangen fra Interbank Offered Rates (IBORs) til alternative referencerenter kan medføre forskellige risici for de 

danske finansielle virksomheder, hvis den ikke håndteres rigtigt. Finanstilsynet anbefaler derfor bl.a., at de danske 

finansielle virksomheder i god tid forbereder sig på overgangen. Læs mere i nyhed af 21. november 2019 på 

Finanstilsynets hjemmeside.  

 Nye og ændrede internationale regnskabsstandarder mv., der gælder for efterfølgende 

regnskabsår4 

 Ændringer til IFRS 16 som følge af COVID-19 

IASB udsendte i maj 2020 ændringer til IFRS 16 Leases, som giver leasingtager visse lempelser i relation til 

behandlingen af reduktion eller udskydelse af leasingbetalinger foranlediget af COVID-19.  

COVID-19 pandemien har medført hel eller delvis reduktion eller udskydelse af leasingbetalinger i mange 

leasingforhold. Den regnskabsmæssige behandling af ændringer i leasingbetalinger afhænger ifølge IFRS 16 af, 

hvorvidt ændringen opfylder betingelserne for at skulle behandles som en ”modifikation”. I så fald skal der 

foretages en genberegning af leasingkontrakten, således at effekten af ændringen fordeles over den resterende 

leasingperiode. For leasingtager kan det være byrdefuldt at vurdere, hvorvidt ændringer i leasingbetalinger er 

modifikationer, særligt ved store porteføljer af leasingkontrakter, og i givet fald foretage genberegninger for 

disse. 

Ændringerne af IFRS 16 giver leasingtager en midlertidig fritagelse fra vurderingen af, om ændringerne er 

modifikationer, således at ændringerne i stedet kan behandles som om de ikke er modifikationer. Det vil i de 

fleste tilfælde medføre, at ændringerne til leasingbetalingerne behandles som en (negativ) variabel leasingydelse, 

der indregnes i resultatopgørelsen i den periode, hvor den begivenhed eller situation, som udløser den variable 

leasingydelse, indtræffer. 

Den midlertidige undtagelse gælder alene for ændringer, der er en direkte konsekvens af COVID-19, og alene 

hvis alle følgende betingelser er opfyldt:  

 

 

4 Aktuel status vedr. EU-godkendelse af standarder og ændringer hertil – se http://www.efrag.org/Endorsement 

 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2019/ibor-amendments
https://finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2019/Risici-ved-overgangen-til-alternative-referencerenter-211119
http://www.efrag.org/Endorsement
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1. Ændringerne i leasingbetalinger resulterer i leasingbetalinger, der stort set er identiske med – eller lavere end 

– leasingbetalingerne umiddelbart før ændringerne. 

2. Reduktion i leasingbetalinger er udelukkende relateret til leasingbetalinger med forfald til og med 30. juni 2021 

(ændring i leasingbetaling, som medfører reduktion i perioder inden 30. juni 2021 og efterfølgende stigning i 

efterfølgende perioder, opfylder også dette krav). 

3. Der er ikke ændringer til øvrige bestemmelser i leasingkontrakten. 

Det er frivilligt, om virksomheden vil anvende den midlertidige undtagelse. Hvis den anvendes, skal den anvendes 

konsistent for alle leasingkontrakter med ensartede karakteristika, og der skal oplyses herom. Desuden skal 

virksomheden oplyse det beløb, som er indregnet i resultatopgørelsen vedrørende ændringer til leasingbetalinger 

som følge af COVID-19. 

Ændringerne gælder for regnskabsår, der begynder 1. juni 2020 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt.  

Læs mere i IFRS in Focus fra maj 2020 og i nyhed af 8. juni 2020 på Deloitte.dk.  

 Ændret IAS 1, Præsentation af forpligtelser som hhv. kort- og langfristede 

IASB udsendte i januar 2020 ændringer til IAS 1 Presentation of Financial Statements, som har til formål at 

præcisere bestemmelserne om klassifikation af forpligtelser som enten kort- eller langfristede. Ændringerne skal 

sikre, at IAS 1, afsnit 69d og IAS 1, afsnit 73, som begge omhandler klassifikation af forpligtelser, er konsistente. I 

det ene afsnit anvendes begrebet ”ubetinget ret” (”unconditional right”), og i det andet afsnit anvendes begrebet 

”mulighed for” (”discretion”). 

Ændringerne vedrører alene præsentation af forpligtelser i balancen, og der sker ingen ændringer i 

bestemmelserne om indregning, måling og oplysninger om forpligtelserne. 

Ændringerne præciserer: 

• Klassifikationen af forpligtelser som enten kort- eller langfristede skal ske på grundlag af de rettigheder 

(”rights”), der eksisterer på balancedagen. Både IAS 1, afsnit 69d og IAS 1, afsnit 73 ændres, så begge afsnit 

refererer til rettigheden til at udskyde afvikling af forpligtelsen, og i begge afsnit præciseres, at det alene er 

rettigheder pr. balancedagen, som har betydning for klassifikationen af forpligtelsen pr. balancedagen. 

• Hvis rettigheden til at udskyde afvikling af forpligtelsen er betinget af, at virksomheden opfylder nærmere 

angivne betingelser, eksisterer rettigheden på balancedagen kun, hvis virksomheden opfylder betingelserne 

på balancedagen. Det gælder, uanset at modparten først tester opfyldelsen af betingelserne på et senere 

tidspunkt. 

• Klassifikationen er ikke afhængig af forventninger om, hvorvidt en virksomhed vil udnytte sin ret til at 

udskyde afviklingen af en forpligtelse.  

• Afvikling af en forpligtelse refererer til overførsel af kontanter, egenkapitalinstrumenter, andre aktiver eller 

tjenesteydelser til modparten. 

Ændringerne skulle gælde for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2022 eller senere. Som følge af COVID-19 

udskød IASB i juli 2020 ikrafttrædelsen til regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere. Ændringerne 

skal implementeres med tilbagevirkende kraft. Tidligere anvendelse er tilladt - i Danmark dog ikke før 

ændringerne er godkendt af EU. 

Læs mere i IFRS in Focus fra januar 2019 og vedrørende udskydelse af ikrafttrædelsen i IFRS in Focus fra juli 2020. 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/ifrs-16-amendment-covid
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/covid-19/iasb-vedtager-aendringer-til-ifrs-16-som-foelge-af-covid-19.html
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/ias-1
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/ias-1-1
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 Ændret IFRS 3, Referencer til framework 

IASB udsendte i maj 2020 ændringer til IFRS 3 Business Combinations, som opdaterer referencerne i IFRS 3 til den 

i 2018 opdaterede IFRS begrebsramme. Referencerne blev ikke opdateret ved implementeringen af den nye 

begrebsramme i 2018, da dette kunne medføre en konflikt mellem bestemmelserne i IFRS 3 og begrebsrammen. 

For at sikre, at opdateringen af referencerne ikke får betydning i praksis, præciseres det, 

a) at for transaktioner og andre begivenheder omfattet af IAS 37 og IFRIC 21 anvendes disse i stedet for IFRS 

begrebsrammen til identifikation af overtagne forpligtelser i virksomhedssammenslutningen, og 

b) at eventualaktiver overtaget i en virksomhedssammenslutning ikke indregnes i overtagelsesbalancen.  

Ændringen gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2022 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt – 

i Danmark dog ikke før ændringen er godkendt i EU. 

Læs mere i IFRS in Focus fra maj 2020.  

 Ændret IAS 16, Indtægter fra anlægsaktiver under opførelse 

IASB udsendte i maj 2020 ændringer til IAS 16 Property, Plant and Equipment vedrørende indtægter fra 

anlægsaktiver under opførelse. 

Efter den gældende IAS 16 indregnes omkostninger forbundet med afprøvning af, om et anlægsaktiv fungerer 

korrekt, med fradrag af nettoavancen fra salg af enheder, der er produceret, som tillæg til kostprisen på et 

materielt anlægsaktiv.  

Ændringen medfører, at indtægter fra et aktiv under opførelse samt omkostninger medgået til produktion af de 

solgte varer skal indregnes i resultatopgørelsen. Der skal oplyses om indtægter og omkostninger indregnet i 

resultatopgørelsen fra producerede varer, som ikke stammer fra virksomhedens ordinære aktiviteter (fx varer 

produceret på anlægsaktiver under opførelse), samt hvilke linjer i resultatopgørelsen, de er indregnet i. 

Ændringen gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2022 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt – 

i Danmark dog ikke før ændringen er godkendt i EU. Ændringen skal implementeres med tilbagevirkende kraft, 

men kun for materielle anlægsaktiver, som færdiggøres efter første dag i sammenligningsperioden. 

Læs mere i IFRS in Focus fra maj 2020. 

 Ændret IAS 37, Tabsgivende kontrakter – omkostninger til opfyldelse af kontrakten 

IASB udsendte i maj 2020 ændringer til IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, som 

præciserer, hvilke omkostninger der skal medtages ved opgørelsen af omkostninger forbundet med opfyldelsen 

af en kontrakt, når det vurderes, om en kontrakt er tabsgivende. 

Ændringen præciserer, at omkostninger forbundet med opfyldelse af kontrakten omfatter omkostninger, som 

relaterer sig direkte til kontrakten. De består af både  

a) falde-bort omkostninger (”incremental cost”), såsom direkte løn og materialer, og 

b) allokering af andre omkostninger, som er direkte relateret til opfyldelsen af kontrakten, såsom afskrivninger af 

anlægsaktiver, der anvendes til opfyldelse af kontrakten. 

Ændringen gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2022 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt – 

i Danmark dog ikke før ændringen er godkendt i EU. Ændringen gælder for de kontrakter, hvor virksomheden 

ikke har opfyldt alle sine forpligtelser ved begyndelsen af det regnskabsår, hvori ændringen implementeres. 

Sammenligningstal korrigeres ikke. 

Læs mere i IFRS in Focus fra maj 2020. 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/package-of-narrow-scope-amendments
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/package-of-narrow-scope-amendments
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/package-of-narrow-scope-amendments
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 Forbedringer af IFRS’er (2018-2020) 

Som led i sit årlige forbedringsprojekt udsendte IASB i maj 2020 Annual Improvements to IFRS Standards 2018–

2020 Cycle. 

I de årlige forbedringsprojekter foretager IASB nødvendige korrektioner af uoverensstemmelser mellem 

standarderne eller præciserer eksisterende bestemmelser i standarderne. Ændringerne omfatter: 

IFRS/IAS Omhandler 

 

IFRS 1 First-time Adoption 

of International Financial 

Reporting Standards 

 

De nuværende regler tillader, at et datterselskab, som bliver førstegangsaflægger 

senere end moderselskabet, kan måle dets aktiver og passiver til den bogførte 

værdi, som er medtaget i moderselskabets konsolidering. 

Ændringen til IFRS 1 gør det muligt for datterselskabet også at bruge 

moderselskabets konsoliderede måling for akkumulerede kursreguleringer. Det 

samme vil gøre sig gældende for Joint Ventures. 

 

 

IFRS 9 Financial 

Instruments 

 

Under IFRS 9 kan et nyt lån anses som en modifikation af et hidtidigt lån, hvis 

lånebetingelserne for det nye lån ikke er væsentligt forskellige fra det hidtidige 

lån. Herunder skal nutidsværdien af det nye låns pengestrømme afvige med 

mindre end 10 % fra nutidsværdien af det hidtidige låns pengestrømme.  

Ændringen til IFRS 9 præciserer, hvilke gebyrer der medtages i 10 % testen. 

Gebyrer medtages, når de er betalt eller modtaget mellem långiver og låntager, 

herunder gebyrer, der er betalt eller modtaget af enten långiver eller låntager på 

den andens vegne. 

Ændringen skal implementeres med fremadrettet effekt. 

 

 

IFRS 16 Leases 

 

 

Illustrativt eksempel nr. 13 til IFRS 16 viser godtgørelse i relation til indretning af 

lejede lokaler (”lease incentive”). Eksemplet indeholder ikke en klar konklusion på, 

om godtgørelsen opfylder definitionen på et leasing-incitament, som skal 

behandles i overensstemmelse med IFRS 16, eller en kompensation, som 

modregnes i kostprisen for indretning af lejede lokaler. 

Ændringen fjerner godtgørelsen fra eksemplet, for at fjerne mulig tvivl. 

 

 

IAS 41 Agriculture 

 

Ændringen i IAS 41 sikrer, at der er konsistens imellem standarden og IFRS  

13 Fair Value Measurement vedrørende anvendelse af før skat diskonteringsrente. 

Ændringen skal implementeres med fremadrettet effekt. 

 

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2022 eller senere. Tidligere anvendelse er 

tilladt - i Danmark dog ikke før ændringerne er godkendt af EU. 

Læs mere i IFRS in Focus fra maj 2020. 

 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/package-of-narrow-scope-amendments
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 Ændringer til IFRS som følge af IBOR-reformen (fase 2) 

IASB udsendte i august 2020 ændringer til IFRS 9 Financial Instruments, IAS 39 Financial Instruments: Recognition 

and Measurement og IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures, IFRS 4 Insurance Contracts og IFRS 16 Leases. Dette 

er anden del af det tofasede projekt, som skal mindske potentielle usikkerheder ved brug af bestemmelserne om 

regnskabsmæssig sikring som følge af reformen af systemet vedrørende referencerenter (IBOR-reformen). 

Vedrørende referencerenter og fase 1 se afsnit 3.1.3.  

De vedtagne ændringer vedrører: 

Modifikation af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og leasingforpligtelser 

Der er indarbejdet lempelser i IFRS 9 og IFRS 16, således at ændringer til eksisterende kontrakter, som er en 

direkte konsekvens af IBOR-reformen og som indgås på økonomisk tilsvarende vilkår, behandles ved at opdatere 

den effektive rente.  

Regnskabsmæssig sikring 

Virksomhederne skal ikke ophøre med anvendelse af regnskabsmæssig sikring alene som følge af IBOR-reformen. 

Sikringsforholdene og dokumentationen opdateres, så de afspejler ændringerne til det sikrede, 

sikringsinstrumentet og den sikrede risiko. De ændrede sikringsforhold skal fortsat opfylde kriterierne for 

anvendelse af regnskabsmæssig sikring, herunder vedr. sikringsineffektivitet. 

Oplysningskrav 

Der skal oplyses om, hvordan virksomheden styrer overgangen til nye referencerenter, fremskridt i 

transformationen til dato og risici relateret til transformationen. 

Desuden skal der gives kvalitative og kvantitative oplysninger om finansielle instrumenter (separat for finansielle 

aktiver, finansielle forpligtelser og derivater), som fortsat indeholder referencerenter, og som vil blive påvirket af 

IBOR-reformen. Oplysningerne skal gives for hver væsentlig referencerente. 

Ikrafttrædelse 

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere, og skal implementeres 

med tilbagevirkende kraft. Der er dog ikke krav om tilpasning af sammenligningstal. Tidligere anvendelse er tilladt 

- i Danmark dog ikke før ændringerne er godkendt af EU. 

Læs mere i IFRS in Focus fra August 2020.  

 IFRS 17 Insurance Contracts 

IASB udsendte i maj 2017 IFRS 17 om forsikringsselskabers behandling af forsikringskontrakter. Deloittes 

vurdering er, at det vil kræve en stor indsats at implementere IFRS 17, idet de nye krav påvirker både de interne 

processer og forsikringsselskabernes regnskabspræsentation betydeligt. Den nye standard skulle træde i kraft for 

regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere, men ikrafttræden er udskudt, så den træder i kraft for 

regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere. 

Forsikringsselskabers mulighed for at udskyde implementeringen af IFRS 9 er ligeledes udskudt til 2023. Læs 

mere herom på IASB's hjemmeside.  

Læs mere i IFRS in Focus fra juni 2020 og på IASPlus.  

 IASB’s arbejdsplan 

IASB opdaterer løbende en arbejdsplan, hvori status på IASB’s projekter angives. Du finder IASB’s arbejdsplan på 

IASB’s hjemmeside, hvor du også kan læse om de enkelte projekter. 

 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/ibor-phase-2
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-17-insurance-contracts/
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/ifrs-17
https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs-17
http://www.ifrs.org/projects/work-plan/
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4. Regnskabskontrollen 

 Regnskabskontrollen i Danmark 

 Regnskabskontrollen 2019 

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen udsendte i februar 2020 en opsummering af regnskabskontrollen for 2019 og 

status på de seneste års kontrol samt en kort redegørelse for de konstaterede fejl.  Redegørelsen viser, at der 

fortsat findes fejl i de kontrollerede års- og delårsrapporter for børsnoterede selskaber.  

Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet havde i 2019 særligt fokus på de fælleseuropæiske temaer, som ESMA havde 

fastlagt for 2018 årsrapporterne. Temaerne var forhold relateret til anvendelsen af IFRS 9 og IFRS 15 samt 

oplysninger om den forventede effekt af IFRS 16.  

Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet har i 2019 også haft øget fokus på virksomhedernes ikke-finansielle 

oplysninger. 

Læs redegørelsen for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2019 på Finanstilsynets hjemmeside.  

 Væsentlige og principielle afgørelser 

På Finanstilsynets hjemmeside offentliggøres alle væsentlige og principielle afgørelser samt korte resuméer af 

sager, hvor Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen har givet en påtale eller et påbud til en virksomhed for en 

overtrædelse. Nedenfor er en kort opsummering af hovedbudskaberne i afgørelser, som er offentliggjort siden 

udsendelsen af Deloitte ÅrsNyt 2019. Hvis en eller flere afgørelser vurderes relevante, anbefaler vi, at afgørelsen 

og begrundelsen herfor læses i sin helhed. 

Afgørelse Emne Hovedbudskab 

 

December 

2019 

 

 

Oplysning om 

geografisk 

placering af 

goodwill 

 

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag vurderet, at en virksomhed 

kan undlade at oplyse om den geografiske placering af  

goodwill, selvom goodwill er en væsentlig post i balancen (40 % af 

balancesummen). Da afgørelsen er principiel, har den været forelagt 

Finanstilsynets bestyrelse.  

 

I henhold til IFRS 8 Operating Segments, afsnit 33, litra b, skal der oplyses om 

den geografiske placering af langfristede aktiver, herunder goodwill, opdelt 

på henholdsvis virksomhedens hjemland og andre lande, hvor virksomheden 

har væsentlige langfristede aktiver. Virksomheden har i forbindelse med 

regnskabskontrolsagen opgjort en geografisk fordeling af goodwill baseret 

på henholdsvis købsprisallokeringen ved erhvervelsen af goodwill og 

virksomhedens funktionelle valutaer. Ved erhvervelse af koncerner er 

goodwill henført til det land, hvori den øverste modervirksomhed i koncernen 

er beliggende. Det betyder, at goodwill ikke er henført til de lande, hvor 

aktiviteten rent faktisk foregår. 

 

Henset til virksomhedens aktivitet og organisering er det i den konkrete sag 

styrelsens vurdering, at de oplysninger om nedskrivningstest af goodwill, som 

virksomheden giver i noterne, opfylder behovet hos regnskabsbrugerne.  

 

https://www.finanstilsynet.dk/Tal-og-Fakta/Rapporter/Finanstilsynets-og-Erhvervsstyrelsens-redegorelse-for-regnskabskontrol/regnskabskontrol-2019
https://finanstilsynet.dk/da/Tilsyn/Regnskabskontrol?searchString=&facets=()&options=(take:20)(skip:0)(sort:date-desc)
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/DSV_161219
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/DSV_161219
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Afgørelse Emne Hovedbudskab 

 

December 

2019 

 

 

Fejl i tidligere år 

 

Erhvervsstyrelsen har påbudt en virksomhed at indregne korrektionen af en 

fejl vedrørende en ikke indregnet gældsforpligtelse til overtagelse af 

minoritetsaktionærernes aktier som en korrektion af en fejl i tidligere år, jf. 

IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, afsnit 

41-49. Fejlen rettes ved at tilpasse sammenligningstallene i årsrapporten for 

2019, og virksomheden skal oplyse om fejlen.  

 

Det er styrelsens vurdering, at der alene på grund af fejlen på egenkapitalen 

på 7,2 % er tale om en væsentlig fejl. Til trods for, at fejlens påvirkning af 

resultatopgørelsen kan siges at være mindre væsentlig med hensyn til de 

kvalitative egenskaber, idet den pågældende regulering kan karakteriseres 

som driftsfjern og ikke et udtryk for en tilbagevendende post, så er det 

styrelsens vurdering, at fejlen kvantitativt er så stor, at styrelsen tillige anser 

resultatopgørelsen for at indeholde en væsentlig fejl. 

  

 

Januar 

2020 

 

 

Manglende 

oplysninger om 

dagsværdimåling 

og CSR 

 

Vedrørende en årsrapport for 2018 har Erhvervsstyrelsen påtalt: 

• At der ikke er oplyst om de væsentlige ikke-observerbare input, som 

virksomheden har benyttet til at opgøre investeringsejendommenes 

dagsværdier, jf. IFRS 13 Fair Value Measurement, afsnit 93, litra d og litra 

h (i) i noterne. Efter styrelsens vurdering er det ikke tilstrækkeligt at 

oplyse om det benyttede afkastkrav (”Exit yield”), idet opgørelsen af 

investeringsejendommes dagsværdi tillige er afhængig af skønnet over 

den forventede indtjening fra ejendommene. Endvidere skal de af IFRS 

13 krævede oplysninger gives i koncernregnskabet, hvorfor det ikke er 

tilstrækkeligt, at der i en note til koncernregnskabet er henvist til 

ledelsesberetningen, hvori oplysningerne er givet.  

• At der ikke er anført begrundelser for ikke at have politikker for 

samfundsansvar for hvert enkelt af områderne miljø og 

klimapåvirkninger, sociale forhold og medarbejderforhold, respekt for 

menneskerettigheder, antikorruption og bestikkelse, jf. ÅRL § 99 a, stk. 3. 

Af ledelsesberetningen fremgår, at virksomheden har besluttet ikke at 

vedtage politikker for samfundsansvar grundet virksomhedens størrelse. 

Da det samtidig fremgår af ledelsesberetningen og af virksomhedens 

redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, at 

virksomheden har offentliggjort en CSR-politik, har virksomheden efter 

styrelsens vurdering ikke skabt tilstrækkelig klarhed over, om 

virksomheden har valgt at have politikker for samfundsansvar, hvilket er 

en overtrædelse af ÅRL § 13, stk. 1, nr. 1, som stiller krav om klare 

oplysninger i årsrapporten. 

Endvidere fik selskabet et fremadrettet påbud om at oplyse bopæl for 

personer, hhv. hjemsted for virksomheder, som ejer mindst 5 % af 

stemmerettighederne eller aktiekapitalen, jf. ÅRL § 104. 

 

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/F-E-Bording-191219
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/F-E-Bording-191219
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2020/Copenhagen_capital_020120
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2020/Copenhagen_capital_020120
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Januar 

2020 

 

 

Indregning af 

kontrakt indgået 

efter balance-

dagen 

 

Et forsikringsselskab fik påbud om at offentliggøre supplerende/korrigerende 

information til årsrapporten for 2018, hvor selskabet undlader at indregne en 

genforsikringskontrakt, som var indgået efter balancedagen. Af den 

supplerende/korrigerende information skal fremgå, at selskabet dermed pr. 

31. december 2018 havde en negativ egenkapital. 

Finanstilsynet påtalte endvidere, at selskabet havde indsendt årsrapporten for 

2018 for sent.  

 

 

Februar 

2020 

 

 

Manglende 

opgørelser i 

delårsrapport 

 

Et selskab fik påbud om at offentliggøre korrigerende/supplerende 

information til delårsrapporten for 3. kvartal 2019, idet følgende opgørelser 

manglede i delårsrapporten jf. IAS 34 Interim Financial Reporting, afsnit 20, 

litra b-d: 

• Totalindkomsten for 3. kvartal 2019 og 3. kvartal 2018. Delårsrapporten 

indeholdt således alene en år-til-dato opgørelse.  

• Pengestrømsopgørelse og egenkapitalopgørelse for perioden 1. januar – 

30. september 2018 (sammenligningstal). Sammenligningstallene bestod 

således alene af udviklingen for hele 2018. 

 

Februar 

2020 

 

 

Manglende 

oplysninger om 

finansielle 

instrumenter 

 

En bank fik påbud om at rette en række fravigelser fra oplysningskravene i 

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures. I den konkrete sag, som vedrørte en 

årsrapport for 2018, har Finanstilsynet fokuseret på de nye oplysningskrav i 

IFRS 7, som er en følge af IFRS 9 Financial Instruments. 

Påbuddene vedrører manglende oplysninger om:  

• Indtægter fra provisioner og gebyrer fra forvaltningsaktiviteter og andre 

betroede aktiviteter (IFRS 7, afsnit 20 c), 

• egen kreditrisiko, herunder en beskrivelse af de anvendte metoder, jf. 

IFRS 7, afsnit 10A og 11,  

• nedskrivninger for forventede kredittab, bl.a. oplysninger om 

sikkerhedsstillelse, jf. IFRS 7, afsnit 35K b iii) og begrundelsen for den af 

banken anvendte definition af misligholdelse, jf. IFRS 7, afsnit 35F b), og 

• regnskabsmæssig sikring.  

 

Februar 

2020 

 

 

Manglende 

oplysninger om 

finansielle 

instrumenter 

 

En bank fik påbud om at rette en række fravigelser fra oplysningskravene i 

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures. I den konkrete sag, som vedrørte en 

årsrapport for 2018, har Finanstilsynet fokuseret på de nye oplysningskrav i 

IFRS 7, som er en følge af IFRS 9 Financial Instruments.  

Fravigelserne vedrørte: 

• Modregning af negative renter af finansielle aktiver (fx udlån) i 

resultatposten "renteindtægter" og positive renter af finansielle 

forpligtelser (fx indlån) i resultatposten "renteudgifter" (fravigelse af IAS 

1, afsnit 32-33). Endvidere manglede en specifikation af negative renter 

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2020/Gefion-Insurance-080120
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2020/Gefion-Insurance-080120
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2020/Fast_ejendom_danmark_040220
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2020/Fast_ejendom_danmark_040220
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2020/Jyske_Bank_130220
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2020/Jyske_Bank_130220
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2020/Sydbank_212020
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2020/Sydbank_212020
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af finansielle aktiver og positive renter af finansielle forpligtelser 

(fravigelse af IAS 1, afsnit 85 og IAS 1, afsnit 112(c)).  

• Manglende oplysninger om bankens kreditrisiko, regnskabsmæssig 

sikring og indtægter fra finansielle instrumenter. 

• Fejl i beregningen af nøgletalsposten "Summen af store eksponeringer" i 

hoved- og nøgletalsoversigterne. 

 

Juni 2020 

 

Påtale af fejl 

vedrørende 

redegørelser på 

hjemmesiden 

 

En virksomhed fik en påtale for følgende fejl:  

• Virksomhedens redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af 

ledelsen var ikke offentliggjort på dansk, som de andre dele af 

årsrapporten. Da redegørelsen er en del af årsrapporten, skal den være 

affattet på samme sprog som årsrapporten.  

• I årsrapporten var medtaget et link til redegørelsen for samfundsansvar 

(som i årsrapporten var benævnt ”redegørelse for bæredygtighed”), som 

ikke var korrekt, hvorfor redegørelsen ikke kunne tilgås fra linket, hvilket 

er en overtrædelse af bekendtgørelse om offentliggørelse af en række 

redegørelser efter ÅRL (BEK nr. 959 af 13. september 2019).   

 

Juli 2020  

 

Manglende 

oplysninger om 

dagsværdimåling 

i delårsrapport 

 

En virksomhed fik et fremadrettet påbud om at oplyse om de væsentligste 

forudsætninger for opgørelse af dagsværdien af et betinget tilgodehavende 

vedrørende salget af virksomhedens andel af et oliefelt i fremtidige 

delårsrapporter. Oplysningerne var ikke medtaget i virksomhedens 

delårsrapport for 1. halvår 2019, men fremgik af årsrapporten for 2019, 

hvorfor styrelsen gav virksomheden et fremadrettet påbud. 

 

I delårsrapporter skal der, jf. IAS 34 Interim Financial Reporting, afsnit 16A, 

litra j, gives de oplysninger om dagsværdimålinger, som kræves af IFRS 13, 

afsnit 91-93h, 94-96 og 99. 

 

Afgørelsen understreger vigtigheden af, at forudsætninger for 

dagsværdimålinger også oplyses i delårsrapporter. 

 

 

November 

2020 

 

Tilbageførsel af 

nedskrivning af 

udviklingsprojekt 

 

En virksomhed nedskrev i 2015 et udviklingsprojekt for et konkret produkt 

baseret på bl.a. forventet omsætning for produktet i årene 2015-2030. Et 

øget salg i efterfølgende år i forhold til tidligere forventninger er efter 

Erhvervsstyrelsens opfattelse en indikation på, at den tidligere gennemførte 

nedskrivning skal tilbageføres helt eller delvist. Virksomheden fik derfor 

påbud om at: 

• Udarbejde en nedskrivningstest for 2017 for udviklingsprojektet i 

overensstemmelse med IAS 36. Ved nedskrivningstesten  

a) skal alene foretages tilbagediskontering af fremtidige 

pengestrømme fra tidspunktet for nedskrivningstestens 

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2020/Gabriel_Holding_04062020
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2020/PF-Atlantic-Petroleum-30072020
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2020/Lundbeck_301120
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2020/Lundbeck_301120
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gennemførelse og frem – men ikke tilbage – i tid, jf. kravet herom i 

IAS 36, afsnit 6. Tidligere pengestrømme, herunder pengestrømme 

tilbage til den tidligere foretagne nedskrivning i 2015, skal således 

ikke indgå.  

b) skal der ikke foretages efterfølgende justeringer af den beregnede 

nytteværdi. Alle risici skal indarbejdes enten i de pengestrømme, der 

indgår i nedskrivningstesten, eller i diskonteringssatsen, således at 

alle risici kun medtages én gang, jf. IAS 36, afsnit 32 og 55. 

• Udarbejde nedskrivningstest for de efterfølgende regnskabsperioder, 

hvis der er indikationer på, at forudsætningerne fra 2017 har ændret sig.  

• Indregne efterfølgende indtægter og udgifter fra udviklingen af 

produktet, som kan henføres til anvendelse af produktet til udvikling af 

nye produkter, som nye udviklingsprojekter. Indtægter og udgifter herfra 

skal således ikke indgå ved beregningen af værdien af det oprindelige 

udviklingsprojekt. 

Hvis ændringerne har væsentlig betydning for virksomhedens årsrapport, skal 

der udarbejdes og offentliggøres supplerende/korrigerende information 

herom. 

 

 

 Regnskabskontrollen i EU 

 Regnskabskontrol i EU – udvalgte afgørelser 

ESMA udsendte i april 2020 det 24. uddrag fra databasen over afgørelser vedrørende IFRS-regnskaber, som er 

truffet af de nationale regnskabstilsyn. 

Databasen, som ikke er offentligt tilgængelig, er bl.a. etableret for at fremme en ensartet anvendelse af IFRS. 

Udvalgte uddrag fra databasen offentliggøres med henblik på, at virksomhederne kan følge med i, hvordan de 

nationale regnskabstilsyn vurderer udfaldsrummet i fortolkningen af IFRS - det vil sige, hvad der efter tilsynenes 

vurdering ligger indenfor henholdsvis uden for det accepterede udfaldsrum i henhold til IFRS. 

Emnerne i det 24. uddrag dækker perioden fra maj 2018 til oktober 2019, og er opsummeret nedenfor. Hvis en 

eller flere afgørelser vurderes relevante, anbefaler vi, at afgørelsen og begrundelsen herfor læses i sin helhed. 

Læs mere i nyhed af 29. april 2020 på Deloitte.dk. På ESMAs hjemmeside kan det 24. uddrag læses her. 

Afgørelser fra det 24. uddrag 

IFRS/IAS Omhandler 

 

IFRS 15 Revenue from 

Contracts with 

Customers 

 

 

Leveringsforpligtelse 

En virksomhed opererer inden for olie- og gasindustrien. Virksomheden leverer 

geofysiske tjenester, der gør det muligt for kunderne at vurdere målinger og 

undergrundsbilleder med henblik på at evaluere potentielle oliereserver i et givet 

område. 

 

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/ESMA-24th-extract-of-enforcement-decisions.html
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-845_24th_extract_from_the_eecss_database_of_enforcement.pdf
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Regnskabskontrollen var enig i selskabets analyser og begrundelse for, at kontrakterne 

indeholdt én leveringsforpligtelse, jf. IFRS 15. På grundlag af forståelsen af 

virksomheden og kontrakterne fandt regnskabskontrollen, at en hvilken som helst 

servicekomponent ikke ville have nogen væsentlig værdi. 

 

 

IFRS 7 Financial 

Instruments: 

Disclosures 

 

Likviditetsrisiko for lån med mulighed for førtidsindfrielse 

Et selskab udstedte lån (dvs. finansielle forpligtelser), som alle har en kontraktmæssig 

løbetid til 2040. Både selskabet og långiver har mulighed for at opsige lånet inden 

udløbsdatoen. Selskabet har mulighed for at indfri lånet med en opsigelsesfrist på 5 

dage. Långiver kan kræve lånet indfriet med en opsigelsesfrist på 10 dage. Alle 

långivere har givet afkald på at gøre brug af muligheden for indfrielse i mindst 12 

måneder fra balancedagen.   

 

Regnskabskontrollen var ikke enig i virksomhedens klassifikation af disse lån som 

værende med en løbetid på ”over fem år” i likviditetsanalysen og krævede, at sel-

skabet skulle præsentere lånene som forfaldne i tidsintervallet ”mere end et år”.  

 

 

IFRS 9 Financial 

Instruments, IAS 12 

Income Taxes 

 

Indregning af regulering af udskudte skatteaktiver i resultatopgørelsen 

I 2018 implementerede en bank IFRS 9 med de specifikke overgangsbestemmelser. 

Den nye ”expected credit loss”-model (”ECL”) i IFRS 9 havde en negativ indvirkning på 

åbningsbalancen pr. 1. januar 2018. I henhold til de skatteregler, der var gældende pr. 

1. januar 2018, kunne den negative indvirkning på egenkapitalen som følge af 

implementering af IFRS 9 ECL fratrækkes i den skattepligtige indkomst i 2018. Dette 

medførte et fremførbart skattemæssigt underskud, som blev indregnet som et 

udskudt skatteaktiv i det omfang, banken forventede at kunne udnytte det i fremtidige 

skattepligtige indtægter. Modposten blev indregnet direkte på egenkapitalen. Som 

følge af ændringer i skattereglerne ændrede selskabet vurderingen af 

genindvindingsværdien af det udskudte skatteaktiv, og indregnede effekten af det 

yderligere udskudte skatteaktiv i resultatopgørelsen. 

 

Regnskabskontrollen var enig i den regnskabsmæssige behandling.  

 

 

IFRS 10 Consolidated 

Financial Statements 

 

Vurdering af de facto-kontrol 

En person A har kontrol over selskab Y, som har kontrol over den 

regnskabsaflæggende enhed B. B ejer 39 % af X. A ejer 4 % af X gennem virksomhed 

Z. Sammen ejer Z og B således 43 % af kapitalen i virksomhed X. 

21 institutionelle aktionærer ejer tilsammen 37 % af aktierne i selskab X (hver besidder 

stemmerettigheder på op til 3 %). De resterende 20 % af aktierne i selskab X er spredt 

i offentligheden. Der er ingen ejeraftaler eller lignende. 

 

Efter regnskabskontrollen opfattelse har den regnskabsaflæggende enhed B de facto-

kontrol over X. 
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IFRS 15 Revenue from 

Contracts with 

Customers 

 

 

Opdeling af indtægter 

Virksomheden er producent af primære mineraler og sekundære mineraler. Selskabet 

præsenterede tre driftssegmenter A, B og C i årsrapporten. I en præsentation på 

virksomhedens hjemmeside blev omsætningen for produktlinje B opdelt i produktlinje 

B1 (primært mineraler) og produktlinje B2 (sekundær mineralproduktlinje), hvilket 

resulterede i præsentation af fire produktlinjer. 

Da de sekundære mineraler har et andet kundegrundlag, og deres pris er mere ustabil 

i forhold til prisen på de primære mineraler, burde der have været foretaget en 

yderligere opdeling af omsætningen for produktlinje B i årsregnskabet, jf. IFRS 15, 

afsnit 114. 

 

 

IAS 34 Interim 

Financial Reporting 

 

Præsentation af en sammendraget delårsrapport 

Virksomheden er en biotekvirksomhed. I delårsrapporten for 1. halvår bestod 

resultatopgørelsen kun af følgende poster og subtotaler: Omsætning, 

bruttofortjeneste/tab, resultat før finansielle poster, resultat før skat og resultat for 

perioden. 

 

Regnskabskontrollen krævede, at virksomheden præsenterede yderligere linjer i 

resultatopgørelsen i halvårsrapporten, herunder særligt forsknings- og 

udviklingsomkostninger, da de var væsentlige for virksomhedens fremtidige udvikling. 

 

 

IFRS 15 Revenue from 

Contracts with 

Customers 

 

Indregning af omsætning i henhold til rammeaftale 

Virksomheden producerer og sælger bildele til OEM-producenter (Original Equipment 

Manufacturers). I produktionsprocessen for disse dele anvender virksomheden forme, 

som den har udviklet, men konstrueret af en tredjepartsleverandør. Når OEM-

producenten har valgt firmaet som leverandør af varerne, underskriver begge parter 

en kontrakt vedrørende forme og dele. Virksomheden har behandlet levering af forme 

og dele som én leveringsforpligtelse, jf. IFRS 15.  

 

Efter regnskabskontrollens opfattelse indeholdt kontrakterne to leveringsforpligtelser, 

henholdsvis forme og dele, som regnskabsmæssigt skulle behandles særskilt.  

 

 

IFRS 15 Revenue from 

Contracts with 

Customers og IFRS 16 

Leases 

 

Identifikation af komponenter i leasingkontrakter 

Et ejendomsselskabs bruttoindtægter omfatter lejeindtægter og 

driftsomkostninger, der viderefaktureres til lejerne. Eksempler på driftsomkostninger 

er bortskaffelse af affald, ejendomsadministration, udgifter til fællesfaciliteter, gas, 

elektricitet og varmt vand.  

 

Virksomheden behandlede lejeindtægter efter IFRS 16. De viderefakturerede 

driftsomkostninger vedrørende bygningerne anså virksomheden som ikke-

leasingelementer, og disse indtægter blev derfor indregnet efter IFRS 15. 

Driftsomkostninger vedrørende lejemålene (vand, gas og elektricitet mv.) indregnede 

virksomheden som en del af leasingkontrakten, jf. IFRS 16, afsnit B33, og 

virksomheden anså sig som agent.  
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Efter regnskabskontrollens opfattelse skulle både driftsomkostninger vedrørende 

bygninger og lejemålene indregnes som ikke-leasingelementer efter IFRS 15. 

Endvidere konkluderede regnskabskontrollen, at virksomheden fungerede som 

principal vedrørende levering af vand og som agent vedrørende levering af gas og 

elektricitet. Hvorvidt virksomheden var agent eller principal i forhold til de leverede 

ydelser havde ingen betydning for klassifikation som leasingelementer eller ikke-

leasingelementer.   

 

 

 ESMAs prioriteter for regnskabskontrol af 2020 regnskaber 

ESMA har offentliggjort de temaer, som de europæiske tilsynsmyndigheder (i Danmark Erhvervsstyrelsen og 

Finanstilsynet) vil have fokus på i forbindelse med regnskabskontrollen af de børsnoterede virksomheders 2020 

regnskaber. Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet vil således have særlig fokus på:  

• IAS 1 Presentation of Financial Statements: Med fokus på going concern, væsentlige vurderinger og 

usikkerheder ved skøn samt præsentation af COVID-19 relaterede poster i årsregnskabet.  

• IAS 36 Impairment of Assets: Anvendelsen af IAS 36, hvor genindvindingsværdien af goodwill, immaterielle og 

materielle aktiver kan blive påvirket af de negative økonomiske udsigter for forskellige brancher. 

• IFRS 9 Financial Instruments og IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures: Anvendelse af IFRS 9 og IFRS 7, 

herunder overvejelser vedrørende risici i forbindelse med finansielle instrumenter, fokus på likviditetsrisiko og 

specifikke overvejelser i forbindelse med anvendelsen af IFRS 9 for kreditinstitutter ved måling af forventede 

kredittab.  

• IFRS 16 Leases: Specifikke forhold i forbindelse med anvendelsen af IFRS 16, herunder specifikke oplysninger 

fra leasingtager, som har anvendt IASB's ændring, som giver leasingtager visse lempelser i relation til 

behandlingen af reduktion eller udskydelse af leasingbetalinger foranlediget af COVID-19 (se afsnit 3.2.1). 

ESMA gør endvidere virksomhederne opmærksom på at medtage oplysning om:  

• Virkningerne af COVID-19 pandemien på ikke-finansielle forhold. 

• Sociale forhold og medarbejderforhold. Sundhedskriser som COVID-19 pandemien øger relevansen af at sikre 

gennemsigtighed i medarbejderrelaterede spørgsmål, især med hensyn til sundhed og sikkerhed.  

• Forretningsmodel og værdiskabelse. Virksomhederne forventes at give oplysninger om deres strategi og 

implementering heraf, for at give brugere en forståelse af forretningsmodellen og dens forhold til og 

implikationer for ikke-finansielle forhold.  

• Risici i forbindelse med klimaændringer: Miljøets fortsatte relevans understreges, herunder foranstaltninger, 

som virksomhederne har truffet for at forebygge og afbøde de negative konsekvenser af klimaændringerne 

og risikoen for en stigning i gennemsnitstemperaturen på over 1,5 grader i verden. 

• APM’er (Alternative Performance Measures) med hensyn til effekten af COVID-19. ESMA gør virksomhederne 

opmærksom på anbefalingerne ved brug af APM’er (se afsnit 4.2.4) - et Q&A-dokument udsendt af ESMA med 

vejledning i at anvende retningslinjerne APM’er ifm. COVID 19 pandemien. 

• Betydningen for virksomheden af Storbritanniens beslutning om at forlade EU (Brexit), jf. også afsnit 2.3.4 

ovenfor. 

Endelig gør ESMA opmærksom på det nye krav til elektronisk indberetning af regnskabet - European Single 

Electronic Format (se afsnit 2.1.2). 

Læs mere i nyhed af 3. november 2020 på Deloitte.dk, på IASPlus og på ESMAs hjemmeside. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-new-qa-alternative-performance-measures-in-context-covid-19
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/Enforcement-priorities-for-2020-annual-reports.html
https://www.iasplus.com/en/news/2020/10/esma-enforcement
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1041_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2020.pdf
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 Praksis for vurdering af regnskabsmæssig væsentlighed 

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen har udsendt en orientering om deres praksis for vurdering af 

regnskabsmæssig væsentlighed, når de udfører regnskabskontrol af års- og delårsrapporter for børsnoterede 

virksomheder og virksomheder under Finanstilsynets tilsyn, der ikke anvender ÅRL. Orienteringen afløser det 

tidligere Fondsråds notat fra 2008 om samme emne. 

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen fortolker de danske regler om væsentlighed i overensstemmelse med de mere 

omfattende bestemmelser om væsentlighed i IFRS. Orienteringen er derfor også relevant for virksomheder, der 

aflægger årsrapport efter de danske regler5. 

Orienteringen indeholder først en gennemgang af udvalgte bestemmelser om regnskabsmæssig væsentlighed i 

IFRS’s begrebsramme og standarder. Dernæst behandles udvalgte afsnit i IASB’s Practice Statement om 

væsentlighed. Herefter behandles væsentlighed i de danske regler. Endelig bliver Finanstilsynets og 

Erhvervsstyrelsens overvejelser og praksis om regnskabsmæssig væsentlighed behandlet mere konkret i en række 

regnskabsmæssige sammenhænge. 

Budskaberne i orienteringen, som efter Deloittes opfattelse ikke adskiller sig væsentligt fra det tidligere 

Fondsrådsnotat fra 2008, er opsummeret i nyhed af 1. juli 2020 på Deloitte.dk. Orienteringen kan læses på 

Finanstilsynets hjemmeside 

 Alternative Performance Measures 

Som nævnt i afsnit 4.2.2 gør ESMA virksomhederne opmærksom på anbefalingerne ved brug af APM’er 

(”Alternative Performance Measures”). Anbefalingerne er beskrevet i ESMAs Guidelines on Alternative Performance 

Measures, som blandt andet foreskriver:  

• At udstedere definerer anvendte APM, hvad de består af og hvordan de beregnes. 

• At udstedere forklarer brugen af APM med henblik på at give brugerne mulighed for at forstå, hvorfor APM 

giver et bedre billede af virksomhedens performance/udvikling end IFRS tal. 

• At udstedere også oplyser om den for det specifikke APM nærmest sammenlignelige post, subtotal eller total 

i regnskabet. 

• At APM suppleres med sammenligningstal og afstemninger herfor. 

• At APM afstemmes til det mest relevante tal i regnskabet, med forklaring af afstemningsposterne. 

• At definition og beregning af APM er konsistent over tid. 

ESMA har udsendt et Q&A-dokument med vejledning i at anvende retningslinjerne for APM’er ifm. COVID-19 

pandemien. ESMA opfordrer virksomhederne til at udvise forsigtighed ved tilpasning af APM'er og ved 

inddragelse af nye APM'er for at imødegå virkningerne af COVID-19. Endvidere opfordrer ESMA virksomhederne 

til at give en række oplysninger vedrørende virkningen af COVID-19. Læs mere herom i nyhed af 29. april 2020 på 

Deloitte.dk.  

 

Uanset, at ESMAs guidelines ikke formelt er indarbejdet i ÅRL, anbefaler Deloitte, at virksomheder, som anvender 

APM’er i årsrapporten, er opmærksom på ovenstående anbefalinger, da tilsynsmyndighederne – både 

Erhvervsstyrelsen og især Finanstilsynet, fx i f.m. prospekter – har fokus herpå. 

 

 

5 ÅRL § 13, stk. 1, nr. 3, lov om finansiel virksomhed § 188, stk. 1, nr. 3, lov om investeringsforeninger § 68, stk. 1, nr. 3 og 

bekendtgørelse om generelle regler om årsrapport og revision for forvaltere af alternative investeringsfonde § 6, nr. 3, hvoraf 

fremgår: ”Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige (væsentlighed). Anses flere ubetydelige 

forhold tilsammen for at være betydelige, skal de dog indgå.” 

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/praksis-for-vurdering-af-regnskabsmaessig-vaesentlighed.html
https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Tilsyn/Regnskabskontrol/Orientering_om_praksis_for_vesentlighed_til-pdf.pdf?la=da
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-esma-1415da.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-esma-1415da.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-new-qa-alternative-performance-measures-in-context-covid-19
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/covid-19/esma-has-issued-a-new-qa-on-apm-in-the-context-of-the-covid-19.html
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/covid-19/esma-has-issued-a-new-qa-on-apm-in-the-context-of-the-covid-19.html
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5. Selskabsret 

 Muligheden for at omregistrere iværksætterselskaber forlænges 

I april 2019 vedtog Folketinget et lovforslag, som afskaffede muligheden for at stifte iværksætterselskaber (IVS). 

Et eksisterende IVS skulle efter lovændringen omregistreres til et anpartsselskab senest to år efter lovens 

ikrafttræden, dvs. senest den 15. april 2021.  

Det har vist sig vanskeligt for mange iværksættere at skaffe den nødvendige positive kapital på 40.000 kr., som 

omregistrering fra IVS til ApS kræver. Samtidig har COVID-19 pandemien gjort det endnu vanskeligere.  

Som følge heraf er der indgået en politisk aftale, og Erhvervsministeren har den 11. november 2020 fremsat et 

lovforslag, der har til formål at udskyde de hidtidige frister for omregistrering af et IVS til ApS og lempe 

indbetalingskravene. Vedtages lovforslaget, betyder det at: 

• Fristen for omregistrering forlænges til 15. oktober 2021. 

• Omdannelsen nu alene kræver indbetaling af forskellen mellem IVS’ets registrerede selskabskapital og 40.000 

kr. (minimumskrav til ApS).  Det betyder, at der ikke længere er krav om indbetaling af et eventuelt akkumuleret 

underskud.  

• Kravet om, at en vurderingsmand skal erklære, at kapitalen er til stede, medmindre dette fremgår af selskabets 

seneste reviderede årsregnskab, ophæves. 

Lovforslaget kan læses på Folketingets hjemmeside. 

 Vederlagspolitik og vederlagsrapport 

Børsnoterede virksomheder skulle på den ordinære generalforsamling i 2020 fremlægge en vederlagspolitik, og i 

forbindelse med afholdelse af den ordinære generalforsamling i 2021 skal de første gang fremlægge en 

vederlagsrapport. Vederlagsrapporten skal senest offentliggøres sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen, men forventeligt vil de fleste børsnoterede virksomheder offentliggøre vederlagsrapporten 

samtidig med årsrapporten.  

Vederlagsrapporten skal give et samlet overblik over det vederlag, som de enkelte ledelsesmedlemmer - 

herunder nye og tidligere ledelsesmedlemmer - er tildelt i løbet af eller har til gode for det seneste regnskabsår. 

Vederlaget omfatter alle goder uanset form. Vederlagsrapporten skal indeholde sammenligningsoplysninger for 

fem år tilbage - dog kan selskabet ved aflæggelse af første vederlagsrapport nøjes med at give 

sammenligningsoplysninger for ét år og herefter årligt udbygge antallet af sammenligningsår. 

Selskabets bestyrelse har ansvaret for, at vederlagsrapporten udarbejdes og offentliggøres. Selskabets revisor skal 

kontrollere, at vederlagsrapporten indeholder alle lovkrævede oplysninger. 

På den ordinære generalforsamling afholdes en vejledende afstemning om vederlagsrapporten vedrørende det 

seneste regnskabsår. Selskabet skal i vederlagsrapporten for det efterfølgende regnskabsår forklare, hvordan der 

er taget hensyn til resultatet af det forrige års afstemning på generalforsamlingen.  

Hurtigst muligt efter generalforsamlingens afholdelse skal vederlagsrapporten offentliggøres på selskabets 

hjemmeside i en endelig form. 

Erhvervsstyrelsen har i november 2020 udsendt en opdateret Vejledning om vederlagspolitik og vederlagsrapport 

2.0, som har til formål at hjælpe børsnoterede selskaber, når de skal udarbejde og offentliggøre en 

vederlagspolitik og vederlagsrapport. Vejledningen vil blive opdateret i takt med, at de børsnoterede selskaber 

gør sig erfaringer med udarbejdelse af en vederlagspolitik og en vederlagsrapport.   

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L82/som_fremsat.htm
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-vederlagspolitik-og-vederlagsrapport-20
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-vederlagspolitik-og-vederlagsrapport-20
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Revisor kan tilføre værdi 

Selskabets revisor er forpligtet til at gennemgå vederlagsrapporten og rapportere til generalforsamlingen, hvis 

revisor finder anledning til at påpege eventuelle udeladelser i vederlagsrapporten set i forhold til 

oplysningskravene i selskabsloven. Revisor er således også forpligtet til at kontrollere, at alle relevante 

oplysninger er medtaget ud fra revisors viden (‘fuldstændighedstjek’) opnået under revisionen i øvrigt. Hvis der i 

årsrapportens ledelsesberetning er en henvisning til vederlagsrapporten, skal revisor tillige som en del af 

revisionen af årsrapporten kontrollere, at oplysningerne i vederlagsrapporten er konsistente med revisors viden 

fra revisionen (‘konsistenstjek’).  

Det er Deloittes vurdering, at det vil tilføre værdi til bestyrelser og aktionærer, hvis selskabets revisor afgiver en 

særskilt erklæring på vederlagsrapporten. Revisors erklæring vil i den forbindelse kunne omfatte både en 

efterprøvelse af, om vederlagsrapporten indeholder de i selskabslovens § 139b krævede oplysninger 

(’fuldstændighedstjekket’), og nøjagtigheden og fuldstændigheden af de i vederlagsrapporten anførte 

oplysninger (”revisions- eller reviewhandlinger”).  

Læs mere om, hvordan revisor kan tilføre værdi til vederlagsrapporten i nyheden Assurance on the remuneration 

report for 2020 - How and why it may be beneficial for you. 

Kravene om vederlagspolitik og vederlagsrapport fremgår af §§ 139 -139b i selskabsloven, som blev indsat ved 

implementering af aktionærrettighedsdirektivet i dansk lovgivning i 2019. Læs mere om lovkravet i nyheden 

Aktionærrettighedsdirektivet er nu implementeret - nye krav til børsnoterede virksomheder.  

 God selskabsledelse 

 Årsberetning fra Komitéen for god Selskabsledelse 

Komitéen for god Selskabsledelse udsendte i september 2020 sin årsberetning for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 

2020, som omhandler komitéens arbejde med god selskabsledelse og aktivt ejerskab.   

Årsberetningen indeholder resultatet af den årlige undersøgelse af selskabernes efterlevelse af Anbefalingerne for 

god Selskabsledelse. Fokuspunkterne har igen i år været selskabernes ledelsesevalueringer og 

ledelsesaflønninger. 

Årsberetningen indeholder for sidste gang en undersøgelse af investorers efterlevelse af Anbefalingerne for aktivt 

Ejerskab. Komitéen besluttede i 2019 at udfase Anbefalingerne om aktivt Ejerskab, da seks af de syv anbefalinger 

er omfattet af lovgivningen efter implementeringen af andet aktionærrettighedsdirektiv i 2019.  

Komitéens årsberetning indeholder herudover oplysninger om aktiviteter, som komitéen har beskæftiget sig med 

i det foregående år, samt opgaver komitéen vil foretage sig i det kommende år. 

Compliance-undersøgelse – Anbefalinger for god Selskabsledelse 

Den årlige compliance-undersøgelse, som omfatter årsrapporter for 2019 for 117 selskaber, viser, at de 

børsnoterede selskabers efterlevelse af Anbefalingerne for god Selskabsledelse generelt er meget høj. 

Undersøgelsen viser at:  

▪ 87 % af selskaberne følger helt eller delvist. 

▪ 11 % af selskaberne følger ikke, men forklarer, hvordan de i stedet har indrettet sig. 

▪ 2 % af selskaberne følger ikke, uden at forklare, hvordan de i stedet har indrettet sig. 

Den samlede efterlevelse af de enkelte anbefalinger er på 97,9 % i denne rapporteringsperiode, hvilket er en 

stigning i forhold til sidste år, hvor efterlevelsesprocenten lå på 97,1 %. 

Anbefalinger med laveste efterlevelse er: 

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/assurance-on-the-remuneration-report-for-2020.html
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/assurance-on-the-remuneration-report-for-2020.html
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/aktionearrettighedsdirektivet-er-nu-implementeret.html
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▪ Anbefaling 3.3.2. om oplysninger om medlemmerne af bestyrelsen i ledelsesberetningen. 

▪ Anbefaling 3.5.1. om fastlæggelse af procedure for bestyrelsesevaluering. 

▪ Anbefaling 4.2.3. om udarbejdelse af en vederlagsrapport. 

Efterlevelse af anbefaling 3.3.2 er som sidste år, hvor syv selskaber ikke efterlevede anbefalingen. Anbefaling 3.5.1 

var også på listen over anbefalingerne med lavest efterlevelse i sidste rapporteringsperiode, og komitéen vil 

derfor også i det kommende år have øget fokus på ledelsesevalueringer. Komitéen forventer en positiv udvikling 

det kommende år vedrørende anbefaling 4.2.3 om udarbejdelsen af en vederlagsrapport, da det nu er 

lovreguleret i selskabslovens § 139 b (se afsnit 5.2). Komitéen vil med revideringen af anbefalingerne udfase de 

anbefalinger om vederlagspolitik og vederlagsrapport, som nu er omfattet af lovgivningen (se afsnit 5.3.3). 

Læs årsberetningen på Corporategovernance.dk. 

 Rapportering vedrørende anbefaling om vederlagspolitik og -rapport 

Som følge af de nye lovkrav i selskabsloven om vederlagspolitik og vederlagsrapport, jf. afsnit 5.2, er der et 

overlap mellem lovkravene og Komitéen for god Selskabsledelses gældende anbefalinger om vederlagspolitik og 

vederlagsrapport. 

Komitéen har derfor opdateret rapporteringsskemaet til anbefalingerne. I det opdaterede skema kan selskaberne 

henvise til deres vederlagspolitikker og -rapporter, som er udarbejdet i henhold til selskabsloven, ved at indsætte 

et link til det sted på selskabets hjemmeside, hvor vederlagspolitikken og -rapporten kan findes.  

De opdaterede skemaer kan downloades på Corporategovernance.dk.  

 Reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse 

Komitéen for god Selskabsledelse har den 2. december 2020 udsendt reviderede anbefalinger for god 

selskabsledelse. Formålet med revisionen af de gældende anbefalinger fra 2017 er at sikre, at anbefalingerne er 

tidssvarende og harmonerer med de internationale tendenser, hvilket er vigtigt for at bibeholde et attraktivt 

aktiemarked. Endvidere har dialog med interessenter vist et ønske om en forenkling af anbefalingerne. 

Ved revisionen har komitéen: 

• Tilføjet en indledning med overordnede principper til hvert af de fem afsnit med anbefalinger. Principperne 

beskriver de grundtanker, som selskaberne med fordel kan overveje ved stillingtagen til efterlevelse af den 

enkelte anbefaling. 

• Lagt særlig vægt på at fremhæve vigtigheden af selskabernes langsigtede værdiskabelse, herunder at øge 

dialogen med en bred kreds af interessenter, selskabernes bæredygtighed, selskabernes overvejelser og 

transparens i forhold til ledelsesaflønning samt selskabernes stillingtagen til deres overordnede formål (deres 

”purpose”). 

• Haft relevans for øje og derfor udfaset de anbefalinger om vederlagspolitik og vederlagsrapport, der er 

erstattet af lovkrav efter implementeringen af andet aktionærrettighedsdirektiv. 

• Præciseret anbefalingen om bestyrelsesevalueringer. 

• Udformet nye anbefalinger, sammenskrevet og flyttet eksisterende anbefalinger, foretaget sproglige og 

redaktionelle ændringer samt præciseret og udformet nye kommentarer. 

De reviderede anbefalinger afløser komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse af 23. november 2017 og 

træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere. De børsnoterede selskaber skal første 

gang forholde sig til dem i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2021, dog er der følgende to 

ændringer, som der kræves stillingtagen til allerede ved generalforsamlingen, som afholdes i 2021: 

https://corporategovernance.dk/aarsberetning-fra-komiteen-god-selskabsledelse-4
https://corporategovernance.dk/vaerktoejer-til-rapportering
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1. Anbefaling 4.1.3. om et loft for den variable del af vederlaget på tildelingstidspunktet, og 

2. Anbefaling 4.1.6. om at kræve hel eller delvis tilbagebetaling, som kan give anledning til ændringer i selskabets 

vederlagspolitik. 

De reviderede anbefalinger kan læses på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside.  

Deloitte har opsummeret de væsentligste ændringer i et notat, som kan læses i nyheden Reviderede Anbefalinger 

for god Selskabsledelse. 

 Erhvervsdrivende fonde 

 Justerede Anbefalinger for god Fondsledelse 

Komitéen for god Fondsledelse har i juni 2020 udsendt justerede Anbefalinger for god Fondsledelse. De 

erhvervsdrivende fonde skal første gang udarbejde en redegørelse i forhold til de nye anbefalinger i forbindelse 

med aflæggelsen af årsrapporten for 2020. 

Ifølge komitéen har god fondsledelse udviklet sig positivt, og både større og mindre fonde arbejder stadig mere 

seriøst og professionelt med de emner, der er omfattet af anbefalingerne. Anbefalingerne er justeret, idet der nu 

er behov for at udvide vejledningen til anbefalingerne og adressere yderligere emner, der er vigtige for fondene.  

De justerede anbefalinger er udvidet med en ny anbefaling (2.1.2) om fondens kapitalforvaltning og en række nye 

kommentarer.  Bestyrelsen skal i sin redegørelse for god fondsledelse i ledelsesberetningen, jf. ÅRL § 77a, jf. 

erhvervsfondslovens § 60, udelukkende forholde sig til, om fonden følger anbefalingerne og forklare, hvis fonden 

ikke følger konkrete anbefalinger. Kommentarerne til anbefalingerne er alene til inspiration for bestyrelsens 

arbejde med anbefalingerne.  

Ny anbefaling med kommentarer om kapitalforvaltning 

De justerede anbefalinger er udvidet med en ny anbefaling (2.1.2), hvorefter fondsbestyrelserne løbende bør 

forholde sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov, på kort og lang sigt. 

Af kommentarerne til den nye anbefaling fremgår:  

• Bestyrelsen bør definere og løbende forholde sig til de overordnede principper, som bestyrelsen forvalter 

fondens kapital efter. De overordnede principper bør blandt andet vedrøre det forventede afkast, uddelinger, 

likviditetsbehov, uddelingspolitik og omkostninger. Bestyrelsen bør herunder forholde sig til målene med 

fondens investeringer, tilladte aktivtyper, risikoprofil, risikospredning og kapitalberedskab i forhold til 

fondens virksomhed, samt overvågning og rapportering.  

• Fondens kapitalforvaltning bør helt overordnet sikre fondens langsigtede levedygtighed og mulighed for til 

stadighed at opfylde sit formål og eventuelle ejerskab af dattervirksomheder.  

I nyheden Justerede Anbefalinger for god Fondsledelse på Deloitte.dk kan du læse en opsummering af de 

væsentlige indholdsmæssige tilføjelser til de øvrige anbefalingers kommentarer. 

 Ikke-erhvervsdrivende fonde 

 Opdateret anbringelsesbekendtgørelse 

Den 1. november 2020 trådte en opdateret bekendtgørelse (nr. 1525) om anbringelse og bestyrelse af fondes 

midler i kraft.  

Ændringen af anbringelsesbekendtgørelsen skal ses i lyset af de senere års lave renteniveau og det deraf 

følgende lave afkast af fondes midler samt udfordringer med de gældende anbringelsesregler. Desuden er 

bekendtgørelsen efter ønske fra fondene tilpasset med nye investeringsprodukter. 

https://corporategovernance.dk/nye-anbefalinger-god-selskabsledelse-2021
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/reviderede-anbefalinger-for-god-selskabsledelse-er-sendt-i-hoering.html
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/reviderede-anbefalinger-for-god-selskabsledelse-er-sendt-i-hoering.html
https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/media/anbefalinger_for_god_fondsledelse_0.pdf
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/justerede-anbefalinger-for-god-fondsledelse.html
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Overordnet er bekendtgørelsen struktureret på samme måde som tidligere, men en række bestemmelser er 

ændret. De væsentligste ændringer vedrører:  

• Kravet i § 3 om at anbringe fondens midler i overensstemmelse med bekendtgørelsen er skærpet, idet 

midlerne nu skal anbringes inden for tre måneder. Tidligere har bekendtgørelsen krævet, at midlerne 

anbringes “snarest muligt”. 

• Den hidtidige grænse i bekendtgørelsens § 5, hvorefter højst 50 % af midlerne kan anbringes i aktier, UCITS, 

erhvervsobligationer mv. hæves til 75 %.  

• Der er indsat en ny definition af begrebet ”rentebærende obligationer” i bekendtgørelsens § 7. Det fremgår 

nu, at ”rentebærende obligationer” forstås som ”obligationer med en rente på 0 procent eller derover”. Dette 

betyder dermed, at fonde ikke kan investere i obligationer med negativ pålydende rente. 

• Udbyttekravet i § 12 er lempet. Kravet er nu, at der kan erhverves aktier, der mindst én gang inden for de 

seneste tre år har givet udbytte. Tidligere var kravet, at der kun kunne erhverves aktier, der har givet udbytte 

enten på selskabets senest afholdte ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling, 

der har fundet sted efter den senest afholdte ordinære generalforsamling.  

• Der er indsat en ny bestemmelse i § 13 om alternative investeringsfonde, som medfører, at fonde fremover 

kan investere op til 15 % af alle midlerne i alternative investeringsfonde under nærmere angivne betingelser, 

herunder at forvalteren af den pågældende investeringsfond har tilladelse til at markedsføre produktet 

overfor detailinvestorer i Danmark. Disse 15 % er en del af de 75 %, jf. § 5, som nu tillades anbragt i andet 

end obligationer. Der må i hver af de underliggende aktiver i de alternative investeringsfonde højst erhverves 

en ejerandel på 5 %. 

• Der er indsat en ny bestemmelse (§ 14) om anvendelse af afledte finansielle instrumenter såsom futures, 

optioner, terminskontrakter, swaps m.v. Anvendelse af afledte finansielle instrumenter må ikke forøge 

fondens samlede risiko, men kan ske med henblik på afdækning af konkrete risici i forbindelse med fondens 

investeringer.  

Bekendtgørelsen kan læses på Retsinformation.dk. 

5.6 Registrering af reelle ejere skal undersøges årligt 

Selskabsloven indeholder krav om, at ledelsen i selskaber mindst én gang om året skal undersøge, om der er sket 

ændringer i de registrerede oplysninger om reelle ejere. Resultatet af ledelsens undersøgelse skal fremlægges på 

mødet, hvor direktionen/bestyrelsen godkender årsrapporten. Såfremt undersøgelsen viser, at der er sket 

ændringer i de reelle ejere, og disse ændringer ikke er registreret hos Erhvervsstyrelsen, skal ledelsen sikre, at 

ændringerne registreres. Indberetningen af reelle ejere skal ske via Virk Indberet. 

Selskabet skal opbevare dokumentation for de indhentede oplysninger om selskabets reelle ejere, herunder 

indhentede oplysninger om forsøg på identifikation af reelle ejere, i 5 år. For anpartsselskaber med en direktion 

med kun ét medlem anbefaler Deloitte, at resultatet af denne undersøgelse fremlægges på generalforsamlingen 

for herved at dokumentere, at den er blevet fremlagt. 

  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1525
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6. Publikationer og værktøjer 

 Introduktion til de internationale regnskabsstandarder 

I Deloittes populære publikation, IFRS - Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, har vi kogt vores 

omfattende viden om IFRS ned til 370 knivskarpe sider, der giver et hurtigt overblik over regnskabsstandarderne 

og de fortolkningsbidrag, der hører til – og ikke mindst de vigtigste forskelle mellem ÅRL og IFRS. Det gør det 

langt nemmere at forstå og anvende standarderne. Publikationen udkom i slutningen af 2018 i femte udgave, og 

på Deloitte.dk bliver de enkelte kapitler løbende opdateret ved væsentlige ændringer til de internationale 

regnskabsstandarder.  

Publikationen er relevant for økonomimedarbejdere, regnskabs- og økonomichefer, bestyrelsesmedlemmer og 

revisionskomitémedlemmer i virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS eller påtænker at overgå til IFRS. 

Publikationen er også relevant for alle med økonomiansvar i virksomheder, der aflægger regnskab efter ÅRL, da 

IFRS i stadig højere grad bliver brugt til fortolkning af ÅRL’s rammebestemmelser. 

Publikation kan bestilles via ifrs@deloitte.dk, eller den kan downloades eller læses på Deloitte.dk. 

 Regnskabstjekliste ÅRL 

Deloitte har udarbejdet en regnskabstjekliste i et brugervenligt webbaseret format til brug for kontrol af 

årsrapporter aflagt efter ÅRL. Tjeklisten, der dækker såvel års- som koncernregnskaber, kan anvendes af 

virksomheder, der følger bestemmelserne i regnskabsklasse B, C eller D i ÅRL. Den kan desuden anvendes af 

virksomheder, som har valgt at følge reglerne for mikrovirksomheder eller lempelsen for visse dattervirksomheder 

i klasse C mellem. Endvidere kan tjeklisten anvendes af erhvervsdrivende fonde.  

Tjeklistens udformning og spørgsmål er styret af en række tilpasningsspørgsmål, som muliggør tilpasning af 

tjeklisten til den enkelte virksomheds forhold. Visse tilpasningsspørgsmål er suppleret med en kort vejledning til 

forståelse af spørgsmålet. 

Du får adgang til Deloittes regnskabstjekliste på mitregnskab.deloitte.dk. 

 IFRS Checklist 2020 (DK) 

Deloitte har udsendt IFRS Checklist 2020 (DK). Tjeklisten er baseret på og indeholder Deloittes fulde globale IFRS-

tjekliste, men er udvidet med yderligere funktioner, som bl.a. gør det muligt at tilpasse tjeklisten til den konkrete 

virksomhed via fokusering på de områder, hvor risikoen for fejl i regnskabet er størst. Desuden understøtter IFRS 

Checklist 2020 (DK) i højere grad dokumentationen af de overvejelser og konklusioner, der er foretaget ved 

tilpasning og udfyldelse af IFRS-tjeklisten. Overvejelser og dokumentation herfor sker i ét centralt faneblad i 

tjeklisten, så det er muligt at reducere og målrette ressourceforbruget til udfyldelse af tjeklister for netop de IFRS-

standarder, som er væsentlige og risikofyldte for den enkelte virksomhed, eventuelt ved anvendelse af en 

rotationsplan.  

IFRS Checklist 2020 (DK) indeholder også de yderligere danske oplysningskrav ifølge den gældende IFRS-

bekendtgørelse, som virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS, skal overholde.  

Tjeklisten kan rekvireres ved at skrive til ifrs@deloitte.dk. Den globale IFRS-tjekliste er tilgængelig via IASPlus. 

 Globalt IFRS-eksempelregnskab 2020 

Deloittes globale IFRS-eksempelregnskab 2020 er opdateret med nye og ændrede standarder og 

fortolkningsbidrag, og illustrerer IFRS’ krav til præsentation og oplysninger for regnskabsår, som slutter 31. 

december 2020.  

I appendiks 1 er vist en oversigt over hvilke afsnit i eksempelregnskabet, som er påvirket af klimaændringer og 

COVID-19.  

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/ifrs.html
mailto:ifrs@deloitte.dk
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/ifrs.html
https://mitregnskab.deloitte.dk/mine-tjeklister
mailto:ifrs@deloitte.dk
https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2020/ifrs-checklist
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Det globale IFRS-eksempelregnskab 2020 kan downloades i pdf-format på IASPlus. 

 IFRS – oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2020 

Deloitte opdaterer løbende en dansk publikation med oversigt over alle nye og ændrede standarder og 

fortolkningsbidrag, som skal implementeres i 2020, henholdsvis skal implementeres i senere regnskabsår. 

Publikationen indeholder desuden en kort beskrivelse af de enkelte ændringer, og der er mulighed for, at 

virksomheden for hver ændring kan indarbejde sin vurdering af den forventede effekt på regnskabet. 

Publikationen kan downloades på Deloitte.dk. 

 IFRS in Focus – Closing Out 2020 

På IASPlus udsendes sidst i december 2020 nyhedsbrevet "IFRS in Focus - Closing out", som indeholder omtale af 

de nye standarder og ændringer gældende for 2020 regnskaber. Nyhedsbrevet omtaler desuden en række 

regnskabsmæssige forhold, som kan være relevante i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten pr. 31. 

december 2020 efter IFRS.     

 Delårsrapportering 

Deloittes værktøjer vedrørende delårsrapportering opdateres hvert år med nye og ændrede bestemmelser, som 

virksomhederne skal være opmærksomme på ved aflæggelse af delårsrapporter. Se de seneste værktøjer på 

Deloitte.dk. Næste opdatering forventes udsendt i marts 2021. 

 

  

https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2020/mfs-2020
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/ifrs-nye-aedrede-standarder-fortolkningsbidrag.html
https://www.iasplus.com/en
http://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2015/closing-out-2015
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/Delarsrapportvaerktojer-2020.html
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Bilag 1  

Vi har i nedenstående skema oplistet en række af de forhold, virksomheder bør forholde sig til i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen for 2020 som følge af COVID-19. Oplistningen er ikke udtømmende, men kan tjene til 

inspiration for hvilke forhold, der bør overvejes og adresseres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2020. 

Punkterne i tabellen er tænkt som en bruttoliste til overvejelse, hvor relevansen af de enkelte punkter må 

overvejes på baggrund af virksomhedens forhold og den regnskabsklasse, som virksomheden er omfattet af. 

Område Forhold til overvejelse 

 

Generelle 

overvejelser 

 

• Uanset om virksomheden er væsentligt påvirket af COVID-19 eller ej, bør COVID-19 

adresseres i årsrapporten, da information herom vil være væsentlig for 

regnskabsbrugers vurdering af årsrapporten – både i forhold til, hvordan det har 

påvirket 2020-årsrapporten, men også i forhold til, hvordan ledelsen forventer, at det 

vil påvirke virksomhedens fremtidige økonomiske udvikling. 

• Hvad er de væsentligste konsekvenser af COVID-19 for virksomhedens økonomiske 

forhold, og er de beskrevet i årsrapporten? 

• Har COVID-19 medført væsentlige enkeltstående begivenheder eller transaktioner, og 

er disse beskrevet i årsrapporten? 

• Har COVID-19 ændret virksomhedens forretningsmodel, og er dette beskrevet i 

årsrapporten? 

• Har COVID-19 ændret virksomhedens risikoprofil, og er dette beskrevet i 

årsrapporten tillige med tiltag til imødegåelse af de nye risici? 

• Har COVID-19 medført, at regnskabsaflæggelsen er underlagt væsentlig usikkerhed 

ved indregning og måling, herunder i relation til opfyldelse af betingelser vedrørende 

indregning af kompensationer, og er dette beskrevet? 

• Har COVID-19 medført væsentlige ændringer til tidligere foretagne 

regnskabsmæssige skøn, og er disse beskrevet i årsrapporten? 

• Har ændringer i virksomhedens økonomiske forhold medført en ændret vurdering af, 

hvornår forhold er væsentlige for årsrapportens udvisende? 

 

 

Virksomhedsledelse 

 

• Har COVID-19 og afledte effekter medført ændringer i virksomhedens ledelse og 

organisering, og er disse forhold beskrevet i årsrapporten? 

• Hvad har været ledelsens primære fokusområder for 2020, og vil dette fortsætte i 

2021 og fremadrettet? 

 

 

Ledelsesrapportering 

 

• Har COVID-19 medført ændringer i virksomhedens interne  

• økonomirapportering til ledelsen, og er det udtryk for forhold, der også skal medføre 

ændringer i præsentationen af årsregnskabet? 

 

 

Risikostyring og 

interne kontroller 

 

• Har COVID-19 medført væsentlige ændringer i virksomhedens risikostyringsprocesser 

mv. og interne kontroller, og er disse beskrevet i årsrapporten, herunder effekten af 

eventuel hjemsendelse af medarbejdere? 
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Område Forhold til overvejelse 

 

Udbytte og 

kapitalstruktur 

 

• Har virksomheden ændret politik for udlodning af udbytter o.l. som følge af COVID-

19, og er dette omtalt i årsrapporten? 

 

 

Forventninger til 

fremtiden 

 

• Er der oplyst konkrete forventninger til fremtiden, herunder resultatinterval for de(t) 

kommende år, og er der oplyst om eventuelle særlige forudsætninger og 

usikkerheder relateret til disse forventninger? 

• Er der fulgt op på tidligere udmeldte forventninger for regnskabsåret og redegjort for 

årsagen til, at forventningerne eventuelt ikke er opfyldt? 

 

 

Going concern 

 

• Har ledelsen vurderet helt frem til tidspunktet for aflæggelse af årsrapporten, om 

forudsætningerne for at aflægge årsrapporten under forudsætning af fortsat drift er 

opfyldt? Ledelsen skal aflægge årsrapporten under forudsætning af fortsat drift, 

medmindre ledelsen har til hensigt at indstille virksomhedens drift eller vurderer ikke 

at have noget realistisk alternativ hertil. Vurderingen skal omfatte en periode på 

minimum 12 måneder fra balancedagen. 

• Hvis forudsætningen om fortsat drift ikke er opfyldt grundet begivenheder, der er 

indtruffet efter balancedagen, er effekten af dette da indarbejdet i årsregnskabet som 

en regulerende begivenhed? 

• Er der i årsrapporten redegjort for eventuel usikkerhed relateret til, om 

forudsætningerne om fortsat drift er opfyldt? 

 

 

Likviditet 

 

 

• Har COVID-19 haft indflydelse på virksomhedens likviditetsmæssige situation, og er 

dette omtalt i årsrapporten tillige med oplysning om, hvordan ledelsen har planlagt 

at håndtere den fremtidig betydning for virksomhedens likviditetssituation? 

 

 

Præsentation af 

årsregnskabet  

generelt 

 

• Er der sammenhæng mellem de oplysninger, der gives om virksomhedens påvirkning 

fra COVID-19 og udtrykte forventninger til fremtidig udvikling, og den indregning og 

måling samt præsentation og oplysninger, der er indarbejdet i årsregnskabet i øvrigt?  

• Er oplysninger om de særlige forudsætninger, der er lagt til grund til for vurdering af 

behov for nedskrivninger mv., konsistente på tværs af årsrapportens bestanddele? 

 

 

Væsentlige 

regnskabsmæssige 

vurderinger og 

skønsmæssige 

usikkerheder 

 

• Som følge af COVID-19 kan mange poster i årsregnskabet være underlagt væsentlig 

usikkerhed ved indregning og måling, og det er derfor vigtigt, at der i årsregnskabet 

indarbejdes oplysninger om disse usikkerheder, herunder anvendte forudsætninger 

ved udøvelse af væsentlige regnskabsmæssige skøn for de pågældende poster, 

herunder fx anvendelse af kompensationsordninger, overholdelse af lånebetingelser, 

forventninger til restriktioner, alternative finansieringsmuligheder, forventninger til 

fremtidig  

• udvikling for virksomheden og dens branche mv. 
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Område Forhold til overvejelse 

 

Præsentation af  

resultatopgørelse 

 

• Resultatopgørelsen skal vise effekten af regnskabsårets transaktioner og 

begivenheder og må ikke indeholde proformatal, som om COVID-19 ikke var 

indtruffet. 

• Den økonomiske effekt af COVID-19 på virksomhedens drift skal indgå i 

virksomhedens driftsresultat, medmindre effekten er relateret til indregning og 

måling af finansielle aktiver og forpligtelser, der indregnes som finansielle poster.  

• Præsentationen af resultatopgørelsen bør være i overensstemmelse med tidligere 

perioders praksis, herunder fx effekt af nedskrivninger og omstruktureringer, og skal 

følge skemaerne for enten den artsopdelte eller den funktionsopdelte 

resultatopgørelse.  

• Hvis præsentationsformen ændres, er der tale om en ændring i praksis, der skal 

oplyses og begrundes i årsregnskabet. 

• Nye resultatposter og mellemtotaler må ikke anvendes til at tegne et billede af 

virksomhedens udvikling mv., som var COVID-19 ikke indtruffet.  

 

 

Præsentation af 

balance 

 

• Gæld skal præsenteres som kortfristet, medmindre virksomheden på balancedagen 

har en ubetinget ret til at udskyde betaling i mere end 12 måneder. Vær særlig 

opmærksom på, om der er lånebetingelser på balancedagen, der er brudte og som 

betyder, at långiver kan kræve indfrielse af lån. 

 

 

Nettoomsætning 

 

• Kan betingelser knyttet til salg af varer og tjenesteydelser som følge af COVID-19 

være ændret på væsentlige områder, der betyder at regnskabsmæssig indregning og 

måling ikke kan foretages som hidtil, men skal korrigeres? Fx kan betalingsbetingelser 

være væsentligt forlængede, varesalg kan være foretaget med forbehold for kundens 

videresalg, betingede salgsaftaler kan blive tabsgivende, og der kan på tidspunktet 

for gennemførelse af salget være væsentlig usikkerhed forbundet med kundens 

mulighed for at betale for leverancen.  

 

 

Offentlige tilskud 

 

• Er indregningskriterierne for kompensationer og tilskud fra offentlige myndigheder 

opfyldt på balancedagen, og understøtter præsentationen af indregnede 

kompensationer samt oplysninger herom kravene i regnskabsreguleringen og 

hensynet til et retvisende billede? 

 

 

Personale-

omkostninger 

 

• Er der ved indregning og måling samt præsentation og noteoplysninger taget hensyn 

til afledte konsekvenser af COVID-19, herunder fx manglende opfyldelse af kriterier 

for indregning af bonus eller udskydelse heraf, hensættelse til afskedigede og 

fritstillede medarbejdere samt indregning, præsentation og noteoplysninger om 

lønkompensationer? Husk, at feriepengeforpligtelse skal opgøres baseret på 

forventninger til lønnen for det kommende år. 

 

 

Lejeomkostninger 

 

• Er der ved indregning og måling af leasingydelser samt – hvis relevant - leasingaktiver 

og -forpligtelser taget hensyn til eventuelle midlertidige eller permanente ændringer 
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Område Forhold til overvejelse 

til leasingkontrakterne, herunder reducerede eller udskudte lejebetalinger, i 

overensstemmelse med bestemmelserne i henholdsvis IAS 17 eller IFRS 16?  

• Vær opmærksom på ændringen til IFRS 16 vedrørende reducerede leasingydelser 

som følge af COVID-19, hvorefter reduktion i leasingydelsen under visse betingelser 

kan anses for en variabel leasingydelse, der kan indregnes i resultatopgørelsen i den 

periode, reduktionen vedrører. Ændringen gælder ikke for leasinggivere og heller ikke 

ved brug af IAS 17 som fortolkningsbidrag til ÅRL. 

• Er der foretaget indregning af hensættelse til eventuelle tabsgivende lejeaftaler som 

følge af fx opsigelse af lejemål grundet faldende aktivitet e.l.? Bemærk, at der ikke kan 

indregnes hensættelse til dækning af forventede driftstab. 

 

 

Indkomstskatter 

 

• Er der ved indregning og måling af udskudte skatteaktiver taget hensyn til 

virksomhedens eventuelle forventede reduktion i fremtidige overskud som følge af 

COVID-19, herunder særligt hvis der også i tidligere år har været konstateret 

underskud eller hvis det forventes, at COVID-19 vil have en længerevarende negativ 

indvirkning på indtjeningen i virksomheden? 

 

 

Nedskrivning af 

anlægsaktiver 

 

• Er der ved indregning og måling af virksomhedens anlægsaktiver foretaget 

nedskrivningstest, såfremt der er indikationer på, at aktiverne kunne være 

værdiforringet, og er der ved opgørelse af eventuel genindvindingsværdi (højeste 

værdi af forventet salgsværdi fratrukket salgsomkostninger og aktivets kapitalværdi 

ved fortsat brug) taget hensyn til eventuel forventet fremtidig reduceret indtjening i 

virksomheden som følge af COVID-19 og en eventuel højere risikopræmie ved 

fastlæggelse af eventuel diskonteringsfaktor? 

• Er der indarbejdet tilstrækkelige oplysninger i årsrapporten om eventuel usikkerhed 

ved indregning og måling af anlægsaktiverne, herunder opgørelse af eventuel 

genindvindingsværdi og de anvendte forudsætninger ved opgørelse af denne? 

 

 

Varebeholdninger 

 

• Er der ved opgørelse af kostpriser for varebeholdninger i produktionsvirksomheder 

taget hensyn til eventuel lavere aktivitet ved opgørelse af indirekte 

produktionsomkostninger og afledt behov for tilpasning af normalkapaciteten, så der 

ikke aktiveres omkostninger relateret til overkapacitet? 

• Er det vurderet, om der er behov for nedskrivning af varebeholdninger som følge af 

faldende efterspørgsel efter virksomhedens varer afledt af COVID-19, og er 

nedskrivning i givet fald foretaget til forventet nettorealisationsværdi og er der 

indarbejdet tilstrækkelige oplysninger herom i årsrapporten? 

 

 

Finansielle aktiver 

og forpligtelser 

 

• Er det vurderet, om COVID-19 har givet anledning til forøgelse af nedskrivning af 

tilgodehavender o.l. til dækning af forventede fremtidige kredittab? 

• Er der ved måling af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser til dagsværdi, 

herunder afledte finansielle instrumenter, taget hensyn til aktuelle markedsforhold, og 

er eventuelle værdiansættelsesmodeller udfordret i forhold til, om de i tilstrækkelig 

grad tager hensyn til aktuelle markedsforhold? 

• Er det i relation til finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige 

pengestrømme vurderet, om det fortsat er sandsynligt, at de forventede 
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pengestrømme realiseres som oprindeligt forudsat ved indgåelse af sikringsforholdet, 

og er det vurderet, om de pågældende instrumenter fortsat repræsenterer en effektiv 

sikring? 

• Fremgår der betingelser af låneaftaler mv., som kunne være brudt som følge af 

afledte konsekvenser af COVID-19, herunder fx krav til soliditetsgrader e.l., og dermed 

krav om præsentation af de pågældende lån som kortfristede i balancen?  

 

 

Hensatte 

forpligtelser 

 

• Er der identificeret eventuelle tabsgivende kontrakter i form af entreprisekontrakter, 

leje- og leasingkontrakter e.l., hvor der skal indregnes en hensat forpligtelse til 

dækning af de omkostninger, der vil skulle afholdes for at afregne den pågældende 

forpligtelse, og er der medtaget tilstrækkelige oplysninger i årsrapporten vedrørende 

de pågældende forpligtelser, herunder om eventuelle usikkerheder ved indregning 

og måling og anvendte forudsætninger? 

• Er der alene indregnet hensatte forpligtelser affødt af eventuelle besluttede 

omstruktureringer af virksomheden, såfremt virksomheden har en detaljeret plan for 

gennemførelse af omstruktureringen og enten har påbegyndt gennemførelse af 

denne plan eller har kommunikeret om den, således at de berørte medarbejdere mv. 

på balancedagen har en berettiget forventning om, at omstruktureringen vil blive 

gennemført?  

 

 

Eventualforpligtelser 

 

• Er der givet tilstrækkelige oplysninger om eventualforpligtelser pr. balancedagen, 

herunder tilføjet eventuelle nye forpligtelser som følge af COVID-19, fx garantier e.l., 

herunder oplysninger om eventualforpligtelsernes karakter, deres forventede 

finansielle effekt – så vidt muligt med beløb - og eventuelle usikkerheder knyttet 

hertil samt den forventede tidsmæssige afvikling? 

 

 

Begivenheder efter 

balancedagen 

 

• Er det vurderet, om der er indtruffet begivenheder efter balancedagen, som kan have 

indvirkning på regnskabsbrugers vurdering af virksomhedens finansielle stilling og 

fremtidige udvikling, herunder fx indførte restriktioner og deres afledte effekt, tab på 

finansielle instrumenter inklusive tilgodehavender, nedskrivninger af anlægs- og 

omsætningsaktiver i øvrigt mv., og er der givet oplysninger herom, herunder så vidt 

muligt med beløb? 
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