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Det er 13 år siden, at IFRS blev lovkrævet for koncern-
regnskaber for de børsnoterede selskaber i EU, og IFRS 
er siden blevet det globale regnskabssprog for største-
delen af Verden, herunder EU, Brasilien, Argentina,  
Mexico, Australien, Canada, Sydafrika og mange flere. 
Kina og Japan er stærkt på vej, mens USA tillader uden-
landske selskaber, som er noteret i USA, at anvende 
IFRS. Brugen af det fælles globale regnskabssprog gør 
regnskaberne let forståelige for udenlandske læsere 
overalt, fordi IFRS er kendt af både investorer og virk-
somheder. Siden 2005 er IASB blevet den toneangiven-
de og ledende standardsætter i Verden med den  
bedste høringsproces og med den mest strukturerede 
tilgang til udarbejdelse af reglerne.

I Danmark er de internationale standarder blevet  
accepteret, dog med en berettiget kritik af de mange 
detaljerede notekrav.

IASB har siden 2010 faktisk kun udsendt tre standarder 
med stor betydning for regnskaberne: IFRS 9 om finan-
sielle instrumenter og IFRS 15 om omsætning, som 
begge er gældende for regnskabsår, der starter 
1.1.2018 samt IFRS 16 om leasing (gældende for  
regnskabsår, der starter 1.1.2019). Arbejdet med imple-
mentering af disse nye standarder påvirker så godt 
som alle virksomheder, der aflægger regn skaber ifølge 
IFRS, og implementeringen vil for mange kræve regn-
skabsmæssige overvejelser, men også eksempelvis sy-
stemmæssige overvejelser samt gennemgang af kon-
trakter og aftaler. Herudover er der vedtaget en 
standard om forsikring, IFRS 17, Forsikringskontrakter, 
som har særlig interesse og væsentlig betydning for 
selskaber med forsikringsaktiviteter. Den træder i kraft i 
2021.

Fremadrettet forventes nok kun relativt mindre ændrin-
ger af standarder i de næste 5 – 7 år. I den periode ser 
det ud som om, at IASB arbejder med mere principielle 
spørgsmål, og et af dem er om noter, herunder om-
fanget af noter og præsentation. Det er vigtigt at  
danske virksomheder er med til at præge denne debat, 
og de kan gøre det med vægt, fordi de har eksperimen-
teret sig frem til at gruppere noterne, og dette er blevet  
meget positivt modtaget af IASB.

IASB overvejer også, hvordan de skal involvere sig i  
temaet om ”fremtidens rapportering”, herunder 
brugen af IT og internettet, samt mulig integration af 
finansielle og ikke-finansielle oplysninger. Det er meget 
spændende. 

IFRS er dog over de seneste 15 år blevet meget detal-
jeret med mange specifikke krav, især til noterne, og  
derfor er det krævende at være fuldt inde i alle dele af 
regelsættet.

Denne publikation gengiver hovedreglerne i en letlæse-
lig og meget overskuelig form. Den giver overblik i det 
daglige og er også en god indføring i reglerne.

Deloitte så tidligt et behov for en overordnet og over-
skuelig introduktion til IFRS, da disse standarder for 
godt 20 år siden holdt deres indtog i danske årsregn-
skaber. Denne publikation er 5. udgave, og den er  
stadig en velskrevet og letlæselig indføring i IFRS-myste-
rierne, som langt de fleste med relation til IFRS som 
virksomhed eller bruger med stor fordel kan bruge – ja 
faktisk ikke kan undvære. 

Stig Enevoldsen
Statsautoriseret revisor
Medlem af EFRAG Supervisory Board
Tidligere formand for IASC og EFRAG

Forord
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Denne publikation er struktureret som en kort og over-
skuelig beskrivelse af IFRS’erne – standard for standard 
– med tilhørende fortolkningsbidrag (IFRIC/SIC’er), der 
kan læses, inden den enkelte standard læses. Publikati-
onen kan anvendes af både finansielle og ikke-finansiel-
le virksomheder, men kan dog ikke erstatte en egentlig 
gennemgang af de enkelte IFRS’er og IFRIC/SIC’er.

Publikationen omfatter de internationale regnskabs-
standarder og fortolkningsbidrag, der er vedtaget af 
IASB (men ikke nødvendigvis trådt i kraft) pr. 31. marts 
2018, jf. oversigten over standarder og fortolknings-
bidrag i bilag C. Nye IFRS’er, IFRIC’er eller andre regler, 
der er ændret eller udstedt efter 31. marts 2018, er  
således ikke indarbejdet.

IASB udsendte i juli 2014 IFRS 9, Finansielle instrumenter 
i en endelig version, som erstattede IAS 39, Finansielle 
instrumenter: Indregning og måling når den træder i kraft 
1. januar 2018. 

Virksomheder kan dog undlade at implementere be-
stemmelserne i IFRS 9 vedr. regnskabsmæssig sikring, 
indtil IASB har færdiggjort sit projekt vedr. makrosikring 
og dermed fortsat anvende IAS 39’s bestemmelser her-
om også efter 1. januar 2018.

Vi har i denne publikation medtaget et separat kapitel 
vedr. de dele af IAS 39, som fortsat gælder for virksom-
heder, der vælger denne løsning.

I januar 2016 udsendte IASB IFRS 16, Leasing, som  
erstatter IAS 17, Leasing, når den nye standard træder  
i kraft 1. januar 2019. Vi har i denne publikation med-
taget omtale af såvel IFRS 16 som IAS 17 i separate  
kapitler.

I maj 2017 udsendte IASB IFRS 17, Forsikringskontrakter, 
som erstatter IFRS 4, Forsikringskontrakter når den nye 
standard træder i kraft 1. januar 2021. Vi har i denne 
publikation medtaget omtale af såvel IFRS 17 som  
IFRS 4.

Vedtagelsen af ændringer til ÅRL i 2015 medførte om-
fattende ændringer til loven herunder vedrørende virk-
somhedssammenslutninger, og omtalen af forskelle 
mellem IFRS og ÅRL Denne publikation er opdateret i 
overensstemmelse hermed. På en række områder, hvor 
der er sket ændringer, indeholder lovbemærkningerne 
alene sparsomt fortolkningsbidrag, afgørelser og prak-
sis, ligesom IFRS er under konstant udvikling. Dette 
medfører, at forskelle mellem IFRS og ÅRL ligeledes vil 
ændre sig over tid. For virksomhedssammenslutninger 
har Erhvervsstyrelsen udsendt en udtalelse om forhol-
det mellem bestemmelserne om virksomhedssammen-
slutninger i årsregnskabsloven og IFRS 3, som beskriver 
de mest almindeligt forekommende spørgsmål om for-
skelle i reguleringen på dette punkt, samt hvordan IFRS 
kan anvendes til udfyldelse af ÅRL’s rammebestemmel-
ser.

Vi har indledningsvis beskrevet den overordnede IFRS- 
regulering samt Deloittes model, som kan bruges ved 
overgangen til IFRS. Modellen indeholder de fokusom-
råder, der typisk påvirker danske virksomheder, når de 
går over til IFRS. Efter Deloittes opfattelse er overgan-
gen til IFRS typisk et omfattende, komplekst og 
ressource krævende projekt.

Vi håber, at vi med denne publikation kan medvirke  
til at skabe et overblik over indholdet af de enkelte 
interna tionale regnskabsstandarder for virksomheder, 
som  påtænker at gå over til at anvende IFRS, samt for 
bestyrelsesmedlemmer, revisionskomitémedlemmer, 
økonomi  direktører og andre, som ønsker et overblik 
over IFRS.

Læsevejledning
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IASPlus hjemmesiden, www.iasplus.com, der vedligeholdes af Deloitte Global Services Limited, indeholder omfat-
tende information om IFRS, som er relevant for alle med interesse i IFRS, herunder en omfattende nyhedsservice, 
publikationer og hjælpeværktøjer, eLearning-moduler, nyhedsbreve, referater fra IASB’s møder, kommentarbreve 
samt landeopdelt information mv. Registrerede bruger af hjemmesiden har mulighed for at tilpasse indholdet til 
deres specifikke ønsker. 

IASPlus hjemmesiden

IFRS Update Service

Deloitte udgiver en række nyhedsbreve, som udsendes via IASPlus hjemmesiden. Registrerede brugere af hjem-
mesiden kan abonnere på disse nyhedsbreve og dermed få dem sendt direkte til deres e-mailadresse. Nyheds-
brevene omfatter:
IFRS in Focus    Nyhedsbrevet udsendes, når IASB udsender nye og ændrede standarder, udkast og 

diskussionspapirer og giver en kort opsummering af deres indhold og deres forvente-
de effekt på regnskabsaflæggelsen.    

A Closer Look   Nyhedsbrevet giver detaljeret analyse af særlige problemstillinger i forhold til væsentli-
ge projekter eller andre forhold vedrørende IFRS, som formodes at have bred interes-
se.

IFRS Industry Insights  Nyhedsbrevet giver en indsigt i den forventede effekt af nyligt udsendte dokumenter 
fra IASB for udvalgte brancher. 

IFRS on Point  Nyhedsbrevet udsendes månedligt og opsummerer månedens vigtigste udvikling og 
nyheder inden for IFRS-relaterede forhold.

IFRS Project Insights   Nyhedsbrevet indeholder en opsummering af den aktuelle status for IASB’s igangvæ-
rende projekter, og det opdateres løbende, når det pågældende projekt har været 
drøftet på IASB’s møder.

Models and Checklists   Deloitte opdaterer og udsender årligt et IFRS-eksempelregnskab samt IFRS-tjeklister, 
som kan anvendes som inspiration, når virksomhedens eget IFRS-regnskab udarbejdes 
og til at kontrollere, at regnskabet lever op til IFRS-krav.

Registrering og valg af nyhedsinformation sker direkte på IASPlus hjemmesiden under ”Login or Register”
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Siden 2005 har alle børsnoterede virksomheder skullet 
aflægge koncernregnskab i overensstemmelse med 
IFRS, og siden 2009 har børsnoterede virksomheder, 
som ikke er koncerner, også skullet aflægge regnskaber 
i overensstemmelse med IFRS.

Regnskabsaflæggelsen for ikke børsnoterede virksom-
heder er ligeledes væsentligt påvirket af IFRS, idet års-
regnskabsloven (ÅRL) så vidt muligt er tilpasset de inter-
nationale regnskabsstandarder, senest ved ændringer 
til ÅRL med ikrafttrædelse 1. januar 2016. Hertil kom-
mer, at IFRS anvendes til fortolkning af ÅRL, når ÅRL ikke 
indeholder detaljerede regler.

På trods af den øgede tilpasning, er der dog stadig om-
råder, hvor IFRS og ÅRL afviger fra hinanden, enten for-
di der er sket ændringer til IFRS siden den seneste til-
pasning, eller fordi bestemmelser i IFRS er i konflikt med 
EU’s regnskabsdirektiv (2013/34/EU), og dermed ÅRL. Vi 
har i de enkelte afsnit i denne publikation omtalt de væ-
sentligste af disse forskelle. Bilag A indeholder desuden 
en samlet oversigt over  hovedforskellene mellem IFRS 
og dansk regnskabsr e gulering, som kan anvendes til at 
få et hurtigt og overordnet overblik over betydningen af 
overgangen til IFRS.
 

Følgende forhold har efter vores vurdering størst betyd-
ning ved overgangen til IFRS:

•  IFRS 1 opstiller detaljerede overgangsregler ved før-
stegangsanvendelse af IFRS. Alle IFRS’er skal som ud-
gangspunkt anvendes i den version, der gælder pr. 
balancedagen i det første IFRS-regnskab, og  anvendt 
regnskabspraksis skal ændres med tilbagevirkende 
kraft – dog er der en række specifikke undtagelser.

•  IFRS 2 kræver, at aktiebaseret vederlæggelse (fx 
medarbejderaktier og aktieoptioner) måles til dags-
værdi og indregnes i resultatopgørelsen over en 
eventuel optjeningsperiode.

•  IFRS 3 medfører i højere grad særskilt indregning af 
immaterielle aktiver og eventualforpligtelser ved 
virksomhedssammenslutninger. Desuden må good-
will ikke afskrives, men skal i stedet årligt testes for 
 vær diforringelse. Det er i henhold til IFRS 3 muligt  
at indregne goodwill på minoritetsinteresser. Trans-
aktionsomkostninger er ikke en del af vederlaget 
for virksomhedssammenslutningen og skal indreg-
nes i resultatet.

•   IAS 38 indeholder yderligere vejledning og kræver  
indregning af udviklingsprojekter og alle  erhvervede 
immaterielle aktiver, og den erstatter  afskrivnings -
kravet for immaterielle aktiver med ubestemmelig 
brugstid med et krav om årlig ned skrivningstest.

IFRS-regulering og 
overgang til internationale 
regnskabsstandarder

Årsregnskabsloven og IFRS
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•  I IAS 36 findes der yderligere vejledning om nedskriv-
ningstest ved værdiforringelse af aktiver (inkl. good-
will). Desuden indeholder IAS 36 krav om, at visse  
aktiver skal testes for værdiforringelse mindst én 
gang årligt. Dette kan betyde visse forskelle ved-
rørende indregningstidspunktet og størrelsen af 
nedskrivningsbeløbet.

•  IFRS 5 fastsætter krav til præsentation af ophørte  
aktiviteter og anlægsaktiver til salg. Disse aktiver må 
ikke afskrives, men skal nedskrives til en eventuel  
lavere dagsværdi fratrukket salgsomkostninger.

•  IFRS 9 om finansielle aktiver og forpligtelser er kom-
pleks og stiller strengere krav til bl.a. værdiforringel-
se og sikring, men indeholder samtidig også betyde-
lig mere vejledning.

•  På samme måde er IAS 19 om pensionsforpligtelser 
mere uddybende og krævende, særligt med hensyn 
til ydelsesbaserede pensionsordninger, men også 
hvad angår jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelser.

•  Der findes yderligere vejledning og fortolknings-
bidrag i IFRS’erne i forhold til dansk regnskabsre-
gulering.

•  Der stilles yderligere oplysningskrav efter IFRS, fx om 
virksomhedssammenslutninger, værdiforringelse af 
aktiver og nedskrivninger, immaterielle aktiver, ind-
tjening pr. aktie, ophørte aktiviteter og anlægsaktiver 
til salg, finansielle instrumenter og finansielle risici, 
aktiebaseret vederlæggelse, pensioner, nærtstående 
parter, måling af dagsværdi, involvering i andre virk-
somheder og segmenter.

Implementering af IAS-forordningen i Danmark
IAS-forordningen omfatter virksomheder, hvis kapital an-
dele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer om-
sættes på et reguleret marked i et EU/EØS-land.

Dette indebærer bl.a., at virksomheder noteret på Nas-
daq OMX Copenhagen er omfattet af ÅRL klasse D  
– og dermed af begrebet ”børsnoteret virksomhed”.

IAS-forordningen omfatter alene koncernregnskabet. 
Det er EU’s regnskabsdirektiv og dermed ÅRL’s bestem-
melser og definitioner, som finder anvendelse, når det 
skal afgøres, om en virksomhed har pligt til at udarbe-
jde koncernregnskab. I Danmark er ÅRL §109 til §112 
relevante ved en sådan vurdering. Bestemmelserne i 
IFRS finder anvendelse, når det skal fastlægges, hvilke 
virksomheder der er omfattet af konsolideringen.
 

Børsnoterede virksomheder, der ikke har kapitalandele 
i dattervirksomheder og derfor ikke udarbejder kon-
cernregnskab, har ifølge ÅRL pligt til at aflægge årsregn-
skab efter IFRS.

I moderselskabets separate regnskab er det i Danmark 
frivilligt at anvende IFRS. Virksomheder, der ikke aflæg-
ger moderselskabets separate regnskab efter IFRS, skal 
fortsat aflægge dette regnskab efter ÅRL.

Implementering af IAS-forordningen i relation til virk-
somheder, der er omfattet af ÅRL, kan illustreres 
således:



11

Implementering af IAS-forordningen for finansielle 
virksomheder kan illustreres således:

Koncernregnskab Selskabsregnskab

Virksomheder, hvis kapitalandele 
 eller gældsinstrumenter er noteret 
på en fondsbørs eller et andet  
reguleret marked.

IFRS skal anvendes  
(IAS-forordningen).

IFRS-forenelige regler
Finanstilsynets regnskabs bekendt-
gørelser.

Unoterede virksomheder. IFRS-forenelige regler
Finanstilsynets regnskabs bekendt-
gørelser. 
Frivillig anvendelse af IFRS er mulig
med afstemning.

IFRS-forenelige regler
Finanstilsynets regnskabs bekendt-
gørelser.

IASforordningen
Finansielle virksomheder

IASforordningen
Ikke-finansielle virksomheder

Kapitalandele noteret på 
fondsbørs eller andet 

reguleret marked?

IFRS skal anvendes

IFRS kan anvendes frivilligt
(ÅRL § 137)

IFRS skal anvendes 
(ÅRL § 137 stk. 2)

Gældsinstrumenter noteret 
på fondsbørs eller andet 

reguleret marked?

IFRS skal anvendes

IFRS kan anvendes frivilligt
(ÅRL § 137)

IFRS skal anvendes
(ÅRL § 137 stk. 2)

Koncerner

Ikkekoncerner

Koncernregnskabet

Modervirksomhedens separate regnskab

Virksomhedens årsregnskab

Omfattet af kravet i ÅRL §3 
om aflæggelse af årsrapport, 

herunder statsligt A/S?
Visse statslige A/S’er skal følge IFRS iht.

særskilte bestemmelser

IFRS kan anvendes frivilligt
(ÅRL § 137)

IFRS kan anvendes frivilligt
(ÅRL § 137)

IFRS kan anvendes frivilligt
(ÅRL § 137)

jajaja
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IFRS-bekendtgørelsen

Hvilke regler gælder?

EU’s proces for godkendelse af IFRS til brug i EU 

Danske virksomheder, der aflægger års- eller koncern-
regnskab efter IFRS, er fortsat omfattet af ÅRL. Loven 
finder anvendelse med de fornødne tilpasninger, og 
konsekvensen heraf er, at virksomhederne fortsat skal 
overholde en række ordens- og oplysningskrav i ÅRL. 
Herunder stilles der fortsat krav om, at årsrapporten for 
børsnoterede selskaber og andre store selskaber inde-
holder en ledelsespåtegning, revisionspåtegning og le-
delsesberetning. Ifølge bekendtgørelsen gælder ÅRL’s 
regler om binding af reserver i moderselskabets regn-
skab - fx opreguleringer, opskrivninger og aktivering af 

udviklingsomkostninger - selvom de foretages efter 
bestemmelserne i IFRS. 

IFRS-bekendtgørelsen opremser de bestemmelser i 
ÅRL, som erstattes af bestemmelserne i IFRS. De 
bestemmelser i ÅRL, der ikke er nævnt i IFRS-bekendt-
gørelsen, finder fortsat anvendelse med de fornødne 
tilpasninger. Vi har i bilag D opsummeret de bestem-
melser i ÅRL, som fortsat gælder for virksomheder, der 
aflægger års- eller koncernregnskab efter IFRS.

Med EU’s beslutning om, at alle børsnoterede virksom-
heders koncernregnskaber skal aflægges efter IFRS, er 
den private organisation IASB reelt blevet en del af 
lovgivningsapparatet i EU. Det er imidlertid i IAS-forord- 
ningen forudsat, at de enkelte standarder og fortolk-
ningsbidrag skal gennemgå en godkendelsesproces i 
EU og godkendes formelt, før de bliver en del af EU-
lovgivningen og dermed kan anvendes ved aflæggelse 
af regnskaber i EU.

Godkendelsesprocessen, som omfatter såvel en teknisk 
som en politisk behandling af de enkelte standarder og 
fortolkningsbidrag, omfatter i hovedtræk følgende faser:

• Standarden/fortolkningsbidraget oversættes til alle 
 officielle EU-sprog.
•  Den private organisation EFRAG konsultererer med 

forskellige interessegrupper og afgiver udtalelse til 
  EU-Kommissionen om, hvorvidt standarden/for tolk-

ningsbidraget bør godkendes.
•  EFRAG udarbejder desuden effektstudier af potentiel 

økonomisk effekt af standardens/fortolkningsbi-
dragets implemen tering i EU.

Børsnoterede, ikke-finansielle
virksomheders koncernregnskab

· IAS-forordningen
· Udvalgte dele af ÅRL, 
  jf. IFRS-bekendtgørelsen

· IFRS, jf. krav i ÅRL samt
· Udvalgte dele af ÅRL, 
  jf. IFRS-bekendtgørelsen

· ÅRL eller
·  IFRS (frivilligt), samt udvalgte dele af 
ÅRL, jf. IFRS-bekendtgørelsen

· ÅRL, eller
·  IFRS (frivilligt), samt udvalgte dele af 
ÅRL, jf. IFRS-bekendtgørelsen

Børsnoterede, ikke-finansielle
virksomheders (koncern) 
moderselskabsregnskab

Børsnoterede, ikke-finansielle
virksomheders (ikke-koncern) 
selskabsregnskab

Øvrige, ikke-finansielle virksomheder
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Overordnede konsekvenser af at implementere IFRS

•  EU-Kommissionen udarbejder beslutningsforslag om 
standardens/fortolkningsbidragets vedtagelse.

•  EU’s Regnskabskontroludvalg (ARC) afgiver anbefal-
ing om godkendelse (endorsement) af standarden/ 
fortolkningsbidraget.

•  Standarden/fortolkningsbidraget behandles af EU-
Parlamentet og Rådet, som begge har 3 måneder til 
at opponere mod godkendelse af standarden/ 
fortolkningsbidraget.

•  Hvis standarden/fortolkningsbidraget godkendes af 
Rådet og EU-Parlamentet, eller hvis de ikke har op-
poneret inden 3 måneder, offentliggøres den i EU- 
tidende og er herefter en del af EU-lovgivningen.

Som følge af ovennævnte proces er der ofte en væsent-
lig tidsforskydning mellem, at IASB udsender en ny 
standard eller et fortolkningsbidrag, og at disse god-
kendes til brug i EU, ligesom der kan forekomme  
ændringer til fx ikrafttrædelsestidspunktet.

For standarder og fortolkningsbidrag, som endnu ikke 
er godkendt til brug i EU (eller som er forkastet af EU), 
gælder følgende:
•  Standarden/fortolkningsbidraget kræves ikke an-

vendt ved aflæggelse af regnskaber i EU.
•  Hvis standarden/fortolkningsbidraget ikke er i strid 

med allerede godkendte standarder, kan den jf. IAS 
8, Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabs
mæssige skøn og fejl, anvendes som vejledning.

•  Hvis standarden/fortolkningsbidraget er i strid med 
allerede godkendte standarder, kan den ikke an-
vendes i EU.

I denne publikation omtaler vi de standarder og for-
tolkningsbidrag, som er udstedt af IASB, uanset om  
de er godkendt af EU. For en opdateret status over  
godkendte standarder og fortolkningsbidrag i EU hen-
vises til ”Endorsement Status” på EFRAG’s hjemmeside 
www.efrag.org.

Anvendelse af IFRS som begrebsramme for aflæggelse 
af årsregnskaber medfører,  at virksomheden må for-
vente flere og hyppigere ændringer til gældende 
regnskabs regulering, end der er tradition for under 
ÅRL. IASB’s  arbejdsprogram er interessant, men omfat-
tende, og vil derfor henover de kommende år fortsat 
medføre en lang række både store og små ændringer, 
der vil få væsentlig betydning for virksomheder, som af-
lægger regnskab  efter IFRS, eller som skal overgå til 
IFRS. Vi kan her især fremhæve de senest færdiggjorte 
projekter vedrørende leasing, og forsikringskontrakter, 
som skal implementeres i de kommende år. Disse pro-
jekter kan medføre fundamentale ændringer i hvordan 
og hvornår indtægter og øvrige poster skal indregnes, 
måles og præsenteres. 

Vi henviser til www.iasplus.com for en altid opdateret 
oversigt over IASB’s aktuelle arbejdsprogram, der inde-
holder en detaljeret gennemgang af projekterne, her-
under referater fra IASB’s møder mv.

Deloitte anbefaler, at virksomhederne følger med i de 
diskussioner og udmeldinger, som foregår i IASB, og 
kommenterer på de diskussionsoplæg og udkast til nye 
standarder og fortolkningsbidrag, som IASB sender i 
 offentlig høring.

Det er vores erfaring, at overgangen til IFRS er en om-
fattende, kompleks og ressourcekrævende proces, som 
kræver virksomhedens fulde opmærksomhed. Vi har 
 desuden erfaret, at overgangen til IFRS ikke blot er en 
ændring i regnskabspraksis, men at den også har en 
række yderligere konsekvenser for hele virksomheden.

Både i Danmark og internationalt arbejder Deloitte med 
nedenstående model for overgang til IFRS. Modellen 
 bekriver de fokusområder, der typisk påvirkes, når en 
virksomhed skal overgå til IFRS. Indholdet af de enkelte 
elementer er nærmere beskrevet i bilag B, som vi hen-
viser til.
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Modellen viser, at overgang til IFRS ikke kun er en regn-
skabsmæssig øvelse, men at overgangen påvirker 
mange funktioner i virksomheden. Det er vigtigt, at op-
gaverne i forbindelse med overgangen til IFRS gøres 
operationelle, og herunder at de funktioner i virksom-
heden, som påvirkes af overgangen, inddrages i pro-
jektet (fx HR, investor relations, it mv.). Dette forud-
sætter en vis praktisk erfaring med arbejdet ved 
overgang til IFRS, således at implementeringsproces-
sen skræddersys til den enkelte virksomhed og plan-
lægges hensigtsmæssigt. Nogle af de vigtigste succes-
faktorer, vi har identificeret, kan sammenfattes på 
følgende måde: 

•  Høj grad af involvering af ledelsen, herunder over-
ordnet styring og målsætning, samt bestyrelsens be-
vågenhed, er nødvendig. 

•  Tildeling af tilstrækkelige ressourcer og prioritering 
af andre opgaver er nødvendig. 

• Medarbejderne skal involveres tidligt i processen 
 samt motiveres og understøttes løbende. 

•  Adgang til de rigtige kompetencer og informationer 
(særligt på spidskompetenceområder, såsom finan-
sielle instrumenter, aktieløn, virksomhedssammen-
slutninger, nedskrivningstest, leasing og pensioner) 
er af stor betydning. 

• De enkelte opgaver skal planlægges grundigt og 
 skræddersys til den enkelte virksomhed. 
•  Procesorienteret projektstyring er nødvendig for at  

finde de rigtige løsninger for den enkelte virksomhed. 
•  Inddragelse af rådgivere med IFRS erfaring anbe-

fales, særligt i de tilfælde, hvor virksomheden ikke 
selv har et godt forhåndskendskab til og erfaring 
med IFRS. 

•  Uddelegering af opgaver på flere personer er en klar 
fordel.

• Forandringsvillighed er nødvendig. 
•  Der bør afsættes god tid til at skabe de rigtige  løs-

ninger af høj kvalitet, navnlig i relation til kom plekse 
problemstillinger. 

•  Gode registreringssystemer og -procedurer er nød-
vendige for at indsamle yderligere oplysninger. 

Fusioner og
virksomhedskøb

Finansiel
kommunikation

Regnskabs-
rapportering

Budgettering/intern
rapportering

Skatteplanlægning

Debt
Covenants

Juridiske 
kontraktforhold

HR/ledelsens
aflønning

Risikostyring/finansielle
instrumenter

it-systemer

Undervisning

Implementerings- 
vejledning
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•  Forståelige rapporteringsskemaer er en vigtig del  
af kommunikationen med datterselskaber ved over-
gang til IFRS. 

•  Der bør løbende foretages evaluering af og opfølgning 
på implementeringen i datterselskaber. 

•  Uddannelse af medarbejdere i anvendelse og for-
tolk ning af IFRS, både forud for implementerings-
projektet og løbende for at holde organisationen 
ajour med udviklingen i IFRS, er nødvendig.

En succesfuld IFRS-strategi og -implementering ender 
ikke ved aflæggelsen af virksomhedens første IFRS regn-
skab, men er en kontinuerlig proces med opdatering af 
IFRS-viden og -kompetencer i relation til nye problemstil-
linger, nye standarder, nye fortolkningsbidrag og nye  
løsninger. Vores erfaring med kunder i og uden for  
Danmark viser, at en succesfuld IFRS-strategi og -imple - 
mentering er en proces, der ofte består af følgende  
faser:

Fase 1
Konsekvensanalyse

Fase 3
Implementering

Fase 1
Konsekvensanalyse

Fase 2
Strategi og identifikation

af operationelle løsninger

Fase 3
Implementering

Projektstyring

Træning

IFRS-teknisk support

Indled-
ende
konsekvens-
analyse

Detaljeret
konsekvens-
analyse

Strategi
for imple-
mentering

Post-implementering
vedligeholdelse af

IFRS-kendskab

Identifika-
tion af løs-
ninger

Plan for
implemen-
tering

Implemen-
tering
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Vi er en del af Deloitte’s globale IFRS-netværk
Deloitte i Danmark var medstifter af og deltager i Deloit-
tes internationale regnskabsgruppe (Global IFRS Lea-
dership Team) som IFRS Centre of Excellence. Vi med-
virker ved gennemgangen og udarbejdelsen af en 
ræk ke internationale publikationer og e-learningmodu-
ler fra Deloitte. Publika tionerne er særligt relevante for 
virksom heder, som allerede anvender IFRS eller over-
vejer og planlægger at overgå til IFRS.

Som teknisk center deltager vi aktivt i udviklingen af nye 
internationale regnskabs standarder, besvarer tekniske 
forespørgsler om IFRS og underviser i IFRS.

Vi har en meget bred IFRS-kundebase i Danmark 
Deloitte i Danmark betjener et stort antal børsnoterede 
virksomheder, der følger IFRS. Vi har desuden rådgivet 
flere børs noterede og ikke-børsnoterede virksomheder 
om deres overgang til IFRS, og rådgiver løbende vores 
kunder om implementering og anvendelse af IFRS.

Vi har dermed opbygget en kompetence og bred prak-
tisk erfaring inden for implementering og anvendelse af 
de internationale regnskabsstandarder, som IFRS-bru-
gere kan drage fordel af. 

Vi tilbyder vores kunder og andre interesserede under-
visning i IFRS, som er skræddersyet til den enkelte, hvor 
der tages udgangspunkt i virksomhedens eget regnskab 
og de praktiske problemstillinger, som er relevante for 
den pågældende virksomhed. 
 
Undervisningen kan fx bestå i årlige opdaterende IFRS-
kurser, dybdegående kurser og workshops vedr. nye 
komplekse standarder eller grundlæggende IFRS-kurser 
for virksomhedens medarbejdere.

Vores kompetencer
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Deloitte understøtter succesfuld implementering
Vi kan ved overgangen til IFRS bl.a. tilbyde følgende 
værdiskabende kompetencer og praktiske løsninger i 

alle implementeringens faser under hensyntagen til 
gældende uafhængighedsregler: 

Fase 1
Konsekvensanalyse

Fase 2
Strategi og identifikation

af operationelle løsninger

Fase 3
Implementering

·  Etablering af og deltagelse i 
styregruppe

·  Assistance med overordnet og 
detaljerede regnskabsmæssige 
analyser og procedureanalyse

·  Assistance med vurdering af  
finansiel virkning

·  Identifikation af sandsynlige 
påvirkede forretningsområder

·  Udarbejdelse af beslutnings-
oplæg

· Analyse af IFRS-parathed
·  Identifikation af relevante valg-
muligheder under IFRS

·  Udformning af implemente-
ringsproces

·  Udvikling af koncept for sikring 
af valutarisiko

·  Aktieløn (skat, capital markets 
og IFRS-eksperter)

·  Indvirkning på ledelsens infor-
mation og nøgletal

·  Implementering af enkelte 
standarder

·  Assistance med operationali-
sering af regnskabsmanualer 
inkl. eksempler

·  Udvikling af IFRS 9 standard-
dokumentation

·  Udvikling af impairment- 
mo deller

· Template IFRS-regnskaber
· It-systemer
·  Struktur for køb og salg af virk-
somheder

· Assistance med udarbej-
  delse af projektplan
· Gennemgang af kvalitetssikring
· Benchmark og sundhedstjek

· Temperaturmåling af eksi-
  sterende IFRS-projekter

· Assistance med gennem-
  førelse af identificerede
  ændringer i fase 1 og 2

Projektstyring

· Workshops 
· Orientering af ledelsen
· IFRS orienteringskursus

·  Gratis elektronisk undervisning 
om de enkelte standarder

·  Fleksibel og sikker projektpor-
tal via Deloitte OnLine Share-
point

-  Assistance med opbygning af 
Q&A log og FAQ database

·  Fleksibel og sikker projekt-
portal via Deloitte OnLine 
Sharepoint 

·  Assistance med opbygning af 
Q&A log og FAQ database

Træning

·  Adgang til tekniske ressourcer, 
inkl. www.iasplus.com

·  Forretningseksperter, som 
forstår IFRS

· Tekniske opdateringer

·  Adgang til emne- og industri-
eksperter

·  Adgang til emne- og industri-
eksperter

IFRS-teknisk support
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Vi yder desuden en bred vifte af rådgivning og assi-
stance til virksomheder, som allerede aflægger regn-
skab efter IFRS. IFRS er et omfattende og komplekst 
regelsæt, som kan give selv de mest erfarne regnskabs-
specialister udfordringer. Nogle gang skal der andre 
specialister på banen – fx it-specialister og proceskon-
sulenter – for at nå i mål med IFRS-projekterne. 

I Deloitte er vi IFRS-eksperter med indgående 
brancheindsigt, vi forstår at stille netop de spørgsmål, 
som gør, at udfordringer på IFRS-området bliver identi-

ficeret rettidigt, og vi inddrager de rette kompetencer 
og nødvendige ressourcer såvel i Danmark som fra 
vores globale netværk.

Vi kan fx bistå virksomheden med sikring af overhold-
else af IFRS (Outsourcing), uddannelse eller opkvalificer-
ing af virksomhedens medarbejdere, projektstyring og 
levering af ressourcer til gennemførelse af projekter 
med implementering af komplekse nye standarder, 
samt rådgivning og besvarelse af spørgsmål vedrørende 
komplekse IFRS-problemstillinger.

Deloitte IFRS rådgivning og assistance efter  
implementering

Where can 
we help

Business
combination

Tax

IFRS implementation

Revenue

Interim 
reportingImpairment

Leasing

Hedge accounting

Fair value

Financial instruments

Sharebased payments

Accounting 
memos

Training and 
workshops

Project 
management

Outsourcing

Support and 
opinionsBenchmarking How can 

we help
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IFRS 1
Omhandler Anvendelse af IFRS for første gang

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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IFRS 1 fastsætter overgangsbestemmelserne, når der 
før ste gang skal udarbejdes regnskab efter IFRS. Stan-
darden indeholder en hovedregel, hvorfra der er visse 
valg frie og obligatoriske undtagelser.

Den metode, der benyttes ifølge IFRS 1, kaldes ”IFRS- 
åbningsbalancemetoden”.

IFRS 1
– Førstegangsanvendelse  
af IFRS

Hovedindholdet af IFRS 1 og åbningsbalance
metoden kan sammenfattes i følgende 10 
punkter:

1. I det første IFRS-regnskab skal virksomheden 
følge de IFRS’er, der er gældende pr. rapporte-
ringsdatoen (balancedagen), og anvende dem 
med tilbagevirkende kraft under iagttagelse af 
frivillige og obligatoriske undtagelser i IFRS 1. 
Virksomheder, der overgår til IFRS for kalender-
årsregnskabet 2018, skal fx overholde alle de 
standarder, der er gældende pr. 31. december 
2018.

2. Der skal udarbejdes en åbningsbalance efter 
IFRS pr. åbningsbalancedatoen (datoen for 
overgang til IFRS). Denne dato er begyndelsen 
af det tidligste regnskabsår, for hvilket der 
udarbejdes et fuldt sæt sammenligningstal efter 
IFRS. For virksomheder, der overgår til IFRS for 
kalenderårsregnskabet 2018, er åbningsbalan-
ce datoen 1. januar 2017, hvis der angives et års 
sammenligningstal.

3. Virksomheden skal indregne alle aktiver og 
forpligtelser i åbningsbalancen efter bestem-
melserne i IFRS og ophøre med at indregne 
aktiver eller forpligtelser, som ikke opfylder 
indregningskrite rierne i IFRS.

4. Aktiver og forpligtelser, som indregnes i IFRS- 
åbningsbalancen, skal måles efter IFRS, her-
under IFRS 1.

5. Alle regnskabsmæssige skøn skal foretages 
efter den vejledning, der gives i IFRS.

6. Effekten af ændringer i regnskabspraksis skal 
indregnes på egenkapitalen i IFRS-åbningsba-
lan cen. Dette gælder dog ikke reklassifikationer 
mellem goodwill og immaterielle aktiver.

7. Alle bestemmelser om præsentation og oplys-
ning efter IFRS skal overholdes, herunder 
nødvendige reklassifikationer, for at opfylde 
IFRS-kravene.

8. Sammenligningstal (fx 2017 for virksomheder, 
der overgår til IFRS i kalenderårsregnskabet 
2018) skal være i overensstemmelse med IFRS.

9. Der skal udarbejdes forklarende afstemninger 
mellem tidligere regnskabspraksis og IFRS af a) 
egenkapitalen pr. åbningsbalancedatoen og pr. 
afslutningen af den sidste periode, der aflæg ges 
efter tidligere regnskabspraksis, og b) resul tatet 
for det sidste regnskabsår efter tidligere regn-
skabs praksis. Derudover kræves der yderligere 
oplysninger, som er væsentlige for forståel sen 
af overgangen til IFRS.

10. Der er visse valgfrie og obligatoriske undtagel-
ser fra hovedreglen i IFRS 1 om at implementere 
bestemmelserne med tilbagevirkende kraft. 
Undtagelserne vedrører områder, hvor det i 
praksis har vist sig vanskeligt at foretage ænd-
ringer med tilbagevirkende kraft. Dette gælder 
fx virksomhedssammenslutninger.
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Hovedreglen

IFRS-åbningsbalancen skal offentliggøres som en del af 
det første IFRS-regnskab, og skal bruges som grundlag 
for at udarbejde regnskabet.

Ifølge hovedreglen i IFRS 1 skal virksomheder, der 
 anvender IFRS for første gang, benytte den version af 
IFRS, der gælder pr. rapporteringsdatoen, med til-
bagevirkende kraft ved udarbejdelse af såvel IFRS- 
åbningsbalancen (som er primo sammenligningsperi-
oden, fx 1. januar 2017), sammenligningsperioden (fx 
2017) som in deværende regnskabsperiode (fx 2018). 

Det vil sige, at det første IFRS-regnskab vil blive aflagt, 
som om virk somheden altid havde aflagt sit regnskab 
efter IFRS (evt. med visse undtagelser, se nedenfor).

IFRS-åbningsbalancemetoden kan illustreres således for 
virksomheder, der aflægger det første regnskab efter 
IFRS for 2018:

Anvendelse af standarderne, som er gældende pr. rap-
porteringsdatoen, betyder, at overgangsreglerne i de  
in dividuelle standarder ikke gælder for første gangs-
aflæg gere.

Der er som hovedregel krav om, at en første gangs af-
læg ger i åbningsbalancen

•  indregner alle aktiver og forpligtelser, hvor dette 
kræves af IFRS

•  ikke indregner poster som aktiver og forpligtelser, 
hvis IFRS ikke tillader dette

•  reklassificerer aktiv-, forpligtelses- eller egenkapital-
poster, hvis IFRS kræver en anden klassifikation

•  anvender IFRS ved måling af alle indregnede aktiver 
og forpligtelser.

En konsekvens af overgangen til IFRS vil ofte være, at 
virksomheden skal ændre anvendt regnskabspraksis  
for indregning og måling. Effekten heraf føres som 
udgangs punkt direkte på egenkapitalen i IFRS-åbnings-
balancen. Der gælder dog enkelte undtagelser herfra,  
fx hvor æn dringen er en reklassifikation af immaterielle 
aktiver, som tidligere var indeholdt i goodwill.

2016
Tid

01.01.2017

Åbningsbalancedatoen Rapporteringsdatoen

Første IFRS-rapportering 
med IFRS-sammenlignings- 

tal for 2017

Rapportering i 
henhold til dansk 

regnskabsregulering

31.12.2017 31.12.2018

2017 2018 2019
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Obligatoriske undtagelser

O1. Regnskabsmæssige skøn

O2. Ophør af indregning af finansielle aktiver  
og forpligtelser

I visse tilfælde kan regnskabspraksis ikke ændres 
med tilbagevirkende kraft med tilstrækkelig pålide-
lighed. IFRS 1 indeholder derfor ni obligatoriske 

und tagelser fra hovedreglen om anvendelse med til-
bagevirkende kraft.

Regnskabsmæssige skøn, der kræves efter IFRS, og 
som er foretaget ifølge tidligere regnskabspraksis, 
skal ikke ændres, medmindre der er forskelle i regn-
skabspraksis, eller det objektivt kan dokumenteres, at 
disse skøn var forkerte.

Et skøn, der kræves foretaget efter IFRS, men som 
ikke var krævet efter tidligere regnskabspraksis, skal 
afspejle de forhold, som eksisterede på åbningsba-
lancedatoen. Det gælder i særdeleshed for skøn i for-
bindelse med markedspriser, renter eller valutakur-
ser, at de skal afspej le de forhold, som eksisterede på 
åbningsbalancedatoen.

En førstegangsaflægger skal anvende bestemmel-
serne om ophør af indregning af finansielle aktiver og 
forpligtelser i henhold til IFRS 9, Finansielle instrument
er. Kriterierne i IFRS 9 for ophør af indregning af fi-
nansielle aktiver og forpligtelser skal alene an vendes 
for trans aktioner, der opstår på eller efter åbnings-
balancedatoen. Dette betyder, at finansielle aktiver 
og forpligtelser (bortset fra afledte finansielle instru-
menter), hvor indregning var ophørt før datoen for 
overgang til IFRS i henhold til tidligere regnskabs-
praksis, ikke indregnes igen i IFRS-åbningsbalancen 

(medmindre en efterfølgende transaktion eller be-
givenhed kræver, at aktivet eller forpligtelsen igen 
skal indreg nes).

En førstegangsaflægger kan dog vælge at anvende 
 re glerne i IFRS 9 om ophør af indregning med tilbage-
virk ende kraft fra et tidligere tidspunkt, forudsat at den 
nød vendige dokumentation herfor var tilvejebragt på 
det tidspunkt, hvor transaktionen første gang blev ind-
regnet regnskabsmæssigt.

Der er obligatoriske undtagelser på følgende 
områder:

O1. Regnskabsmæssige skøn
O2. Ophør af indregning af finansielle aktiver og for-

pligtelser
O3. Regnskabsmæssig behandling af sikringstrans-

aktioner

O4. Minoritetsinteresser
O5. Klassifikation og måling af finansielle aktiver og 

forpligtelser
O6. Værdiforringelse af finansielle aktiver
O7. Indbyggede derivater 
O8. Statslån
O9. Forsikringskontrakter (IFRS 17)
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O4. Minoritetsinteresser
En førstegangsaflægger skal anvende følgende bestem-
melser i IFRS 10, Koncernregnskaber fremadrettet fra åb-
ningsbalancedatoen:

• Minoritetsinteressers andel af årets totalindkomst 
skal henføres til minoriteterne, uanset om minori-
tetsinteresserne derved bliver negativ.

• Ændringer i en modervirksomheds ejerandele i en 
dattervirksomhed, som ikke medfører ophør af 
kontrol, skal behandles som en egenkapital trans-
aktion med ejerne.

• Når ændringer i en modervirksomheds ejerandele i 
en dattervirksomhed medfører ophør af kontrol, 
skal den tilbageværende ejerandel reguleres til 
dagsværdi, og gevinst/tab ved henholdsvis 
afhændelsen og måling af den resterende andel til 
dagsværdi indregnes i resultatet.

Vælger en virksomhed at anvende IFRS 3, Virksom
hedssammenslutninger fra et tidligere tidspunkt end åb-
ningsbalancedatoen, skal IFRS 10 også anvendes fuldt 
ud fra dette tidligere tid spunkt.

O3. Regnskabsmæssig behandling af  
sikringstransaktioner

En førstegangsanvender skal i sin IFRS-åbningsbalance

•  måle alle afledte finansielle instrumenter til dags-
værdi

•  udligne alle udskudte gevinster og tab på afledte  
finansielle instrumenter, der ifølge tidligere regn-
skabspraksis blev indregnet som aktiver og for-
pligtelser.

En førstegangsanvender kan ikke afspejle et sikrings-
forhold i åbningsbalancen, medmindre alle betingel-
serne for anvendelse af regnskabsmæssig sikring iht. 
IFRS 9 var opfyldt senest pr. åbningsbalance datoen. Et 
sikringsforhold kan ikke defineres med til bagevirkende 
kraft.

Det indebærer bl.a., at virksomheden har formuleret 
en overordnet risikostyringsstrategi, der indeholder 
en vurdering af dens finansielle risici, og hvordan disse 
planlægges afdækket, og at sikringsforholdet er klart 
defineret. Hvis virksomheden har defineret en netto-
position som den sikrede post ifølge tidligere regn-
skabspraksis, kan virksomheden vælge at angive en 
særskilt post indeholdt i denne nettoposition som den 
sikrede post. Alternativt kan vælges en nettoposition, 
som opfylder betingelserne for sikring af nettoposi-
tioner i IFRS 9, som den sikrede post. Også her er det 
en forudsætning, at virksomheden ikke gør dette se-
nere end på åbningsbalancedatoen. 

Sikringsforhold, der blev behandlet som sikring efter 
tidligere regnskabspraksis, men som ikke opfylder 
kravene i IFRS 9, skal behandles efter reglerne i IFRS 9 
for ophør af regnskabsmæssig sikring.

En førstegangsanvender kan efter tidligere regnskabs-
praksis have udskudt eller undladt at indregne gevin-
ster og tab ved sikring af dagsværdien af en regn-
skabs  post, som ikke er målt til dagsværdi. Hvis det er 
til fældet, reguleres den regnskabsmæssige værdi af 
det sikrede. 

Ifølge tidligere regnskabspraksis kan gevinster og tab 
ved sikring af pengestrømme fra en forventet transak-
tion være indregnet på egenkapitalen. Hvis det stadig 
er højst sandsynligt, at transaktionen vil finde sted, og 
sikringsforholdet er klart defineret og effektiviteten 
 dokumenteret pr. åbningsbalancedatoen, kan den 
regnskabsmæssige sikring fortsætte efter IFRS 9. Hvis 
det ikke længere er højst sandsynligt, at transaktionen 
vil finde sted, men den dog stadig forventes at finde 
sted, forbliver de hidtidige gevinster og tab ind regnet 
på egenkapitalen, hvorimod efterfølgende værdireg-
uleringer af sikringsinstrumentet indregnes i resultatet.

Undtagelsen i IFRS 9, hvorefter virksomheden kan 
fortsætte med at anvende bestemmelserne i IAS 39 
for sikring, også efter implementering af IFRS 9, gælder 
ikke for førstegangsanvendere, som aflægger deres 
første IFRS-regnskab for regnskabsår, der begynder 
1.1.2018 eller senere.
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O5. Klassifikation og måling af finansielle aktiver og 
forpligtelser

Ifølge IFRS 9 skal finansielle aktiver klassificeres i én af 
følgende kategorier:

1. Aktiver til amortiseret kostpris
2.  Aktiver til dagsværdi via øvrig totalindkomst (fordrin-

ger)
3.  Aktiver til dagsværdi via øvrig totalindkomst (egen-

kapitalinstrumenter)
4.  Aktiver til dagsværdi via resultatet.

Vurdering af, om et finansielt aktiv opfylder betingelser-
ne for klassifikation i kategori 1 eller 2 ovenfor (test af 
forretningsmodellen og af de kontraktlige pengestrøm-
me) skal, for en førstegangsanvender, baseres på de 
forhold og omstændigheder, der gælder pr. åbnings-
balancedatoen.

Hvis det ikke er praktisk muligt at opgøre effekten af fx 
et modificeret tidselement eller af en mulig førtidsind-
frielse baseret på de forhold og omstændigheder, der 
gælder pr. åbningsbalancedatoen, skal der ved klassifi-
kationen ses bort fra disse elementer og i stedet gives 
yderligere noteoplysninger. 

Hvis det ikke er praktisk muligt at anvende den effektive 
rentes metode med tilbagevirkende kraft for et aktiv i 
kategori 1 eller 2 ovenfor eller for en forpligtelse, skal 
aktivets eller forpligtelsens dagsværdi pr. åbningsbalan-
cedatoen anses for at være aktivets regnskabsmæssige 
bruttoværdi eller forpligtelsens amortiserede kostpris 
pr. åbningsbalancedatoen.

O6. Værdiforringelse af finansielle aktiver
Til brug for indregning af værdiforringelse af finansielle 
aktiver skal en førstegangsanvender pr. åbningsbalan-
cedatoen opgøre kreditrisikoen for aktiverne på tids-
punktet for deres første indregning, baseret på infor-
mation, som er tilgængelig, uden at det kræver ufor - 
holdsmæssigt store omkostninger, og sammenholde  
informationen med kreditrisikoen for aktiverne pr. åb-
ningsbalancedatoen.

Ved vurdering af, om der har været en betydelig stig-
ning i kreditrisikoen siden første indregning af aktiverne, 

kan virksomheden anvende formodningsreglerne i IFRS 
9, hvorefter der ikke antages at være sket en betydelig 
stigning i kreditrisikoen for aktiver med lav kreditrisiko, 
mens aktiver, der er overforfaldne med mere end 30 
dage, antages at have en betydelig forøget kreditrisiko.

Hvis det ikke er muligt at vurdere uden uforholdsmæs-
sigt store omkostninger, om der er en betydelig stigning 
i kreditrisikoen pr. åbningsbalancedatoen, skal nedskriv-
ning for værdiforringelse opgøres med udgangspunkt i 
forventede tab i hele aktivets levetid.

O7. Indbyggede derivater
En førstegangsanvender skal vurdere, om et indbygget 
derivat skal adskilles fra hovedkontrakten og indregnes 
separat, baseret på de betingelser, der var gældende 
på det seneste tidspunkt af datoen for indgåelse af  

kontrakten og datoen for en ændring af kontrakten, 
som i betydelig grad ændrer på de forventede penge-
strømme. 

25
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O8. Statslån  

O9. Forsikringskontrakter (IFRS 17)

En førstegangsaflægger skal klassificere alle modtagne 
statslån som enten finansielle forpligtelser eller som 
egenkapitalinstrumenter i henhold til IAS 32, Finansielle 
instrumenter: Præsentation. Virksomheden kan undlade 
at indregne og måle statslån i henhold til IFRS 9, og IAS 
20, Regnskabsmæssig behandling af offentlige tilskud og 
oplysning om andre former for offentlig støtte, hvis statslå-
net er optaget før åbningsbalancedatoen. Såfremt virk-
somheden efter den tidligere regnskabspraksis ikke har 

indregnet og målt fordelene fra et statslån med en ren-
te under markedsrenten, anvendes den regnskabs-
mæssige værdi af statslånet, som bestod efter den tid-
ligere regnskabspraksis. 

Virksomheden kan dog fortsat vælge at anvende be-
stemmelserne i IFRS 9 og IAS 20 med tilbagevirkende 
kraft, hvis de nødvendige oplysninger hertil var tilveje-
bragt på tidspunktet for lånets første indregning.

Førstegangsanvendere, som implementerer IFRS 17  
i forbindelse med overgang til IFRS og aflæggelse af  
deres første IFRS-regnskab, skal anvende overgangsbe-
stemmelserne i IFRS 17, bortset fra bestemmelserne i 
IFRS 17 vedrørende sammenligningstal og reklassifika-
tion af finansielle aktiver.

Førstegangsanvendere skal ikke give oplysninger om 
udviklingen i erstatninger vedrørende skader indtruffet 
tidligere end 5 år før balancedagen for virksomhedens 
første IFRS-regnskab.

IFRS 17 træder i kraft for regnskabsår der begynder 1. 
januar 2021 eller senere med mulighed for førtidsan-
vendelse, i Danmark dog ikke før standarden er god-
kendt til brug i EU. 

For førstegangsanvendere, som ikke implementerer 
IFRS 17 i deres første IFRS-regnskab, henvises til afsnit 
U3. Forsikringskontakter nedenfor.

Valgfrie undtagelser
På en række områder vil anvendelsen af IFRS med til  -
bagevirkende kraft kræve betydelige ressourcer og i vis-
se tilfælde være umulig. IFRS 1 giver derfor 21 valgfrie 
und   tagelser fra hovedreglen om anvendelse med 
tilbage virkende kraft. Visse af undtagelserne afhænger 
af, om virksomhederne implementerer de nye standar-
der IFRS 16, Leasing og IFRS 17, Forsikringskontrakter i 

deres første IFRS-regnskab. Det er nedenfor angivet, 
hvis en undtagelse afhænger af, hvilken standard, virk-
somheden implementerer. Da undtagelserne er valg-
frie, kan virksom hederne vælge at ændre regnskabs-
praksis med tilbagevirkende kraft på disse områder, 
forudsat at effek ten heraf kan opgøres pålideligt.
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Der er valgfrie undtagelser på følgende områder:

U1. Virksomhedssammenslutninger
U2. Aktiebaseret vederlæggelse
U3. Forsikringskontrakter (IFRS 4)
U4. Omvurderet kostpris
U5.1. Leasingkontrakter (IAS 17)
U5.2. Leasingkontrakter (IFRS 16)
U6.  Akkumulerede valutakursforskelle på egenka-

pitalen
U7.  Investeringer i dattervirksomheder, associere-

de virksomheder og joint ventures
U8.  Aktiver og forpligtelser i dattervirksomheder, 

associerede virksomheder og joint ventures
U9.  Sammensatte egenkapital- og gældsinstru-

menter
U10.  Klassifikation af tidligere indregnede finansiel-

le instrumenter
U11.  Måling af dagsværdien af finansielle aktiver og 

finansielle forpligtelser
U12.  Ændringer i værdien af reetableringsforplig-

telser

U13. Koncessionsaftaler
U14. Låneomkostninger
U15.  Opfyldelse af finansielle forpligtelser med 

egen kapitalinstrumenter
U16. Kraftig hyperinflation
U17. Fællesledede arrangementer
U18.  Bortfjernelsesomkostninger i produktions-

fasen for en åben mine
U19.  Klassifikation af kontrakter vedr. køb og salg 

af ikke-finansielle aktiver
U20.  Omsætning
U21.  Valutakursomregning af forudbetalinger

En virksomhed, der vælger at gøre brug af en eller 
flere af disse undtagelser, behøver ikke at anvende 
alle undtagelserne. De ovenfor anførte undtagelser 
kan ikke anvendes analogt på andre områder.

En førstegangsaflægger kan vælge at behandle en virk-
somhedssammenslutning, der er foretaget før åbnings-
balancedatoen, med tilbagevirkende kraft efter IFRS 3 el-
ler efter de mere lempelige regler i Appendiks C til IFRS 1.

Hvis virksomheden vælger at anvende IFRS 3 pr. en 
dato, der ligger forud for åbningsbalancedatoen, skal 
alle virk somhedssammenslutninger efter denne dato 
behandles efter IFRS 3. IFRS 10 skal tilsvarende anven-
des med tilba gevirkende kraft fra den valgte dato, hvori-
mod IAS 21, Valutaomregning, ikke kræves anvendt med 
tilbagevirk ende kraft på goodwill og dagsværdiregulerin-
ger fra virksomhedssammenslutninger.

Såfremt virksomheden vælger ikke at anvende IFRS 3 
med tilbagevirkende kraft, skal virksomhedssammen-
slut ninger, der er foretaget før åbningsbalancedatoen, 
behandles efter IFRS 1, Appendiks C, hvis vigtigste 
bestem melser er som følger:

• Klassifikationen af tidligere virksomhedssammen-
slutninger (overtagelsesmetoden eller sammenlæg-
ningsmetoden) bibeholdes.

• Der skal ikke foretages ny måling af oprindeligt  
opgjorte ”dagsværdier” for identificerede aktiver  
og forpligtelser, der er fastsat på tidspunktet for 
virksomhedssammenslutningen (overtagelses-
datoen).

• Den regnskabsmæssige værdi af goodwill, der er 
indregnet efter tidligere regnskabspraksis, skal ikke 
tilrettes, bortset fra de tilfælde som er beskrevet ne-
denfor.

Aktiver og forpligtelser, der eksisterede på åbnings-
balance  datoen, og som er erhvervet ved en virksom-
hedssammenslutning, skal indregnes og måles i 
åbningsbalan  cen efter IFRS. Eventuelle reguleringer 
som følge heraf føres som hoved regel direkte på egen-
kapitalen. I føl  gende to tilfælde indregnes reguleringen 
dog i goodwill:

• Indregning af immaterielle aktiver, der er erhvervet i 
en virksomhedssammenslutning, og som ikke var 
særskilt indregnet efter tidligere regnskabspraksis 
(dvs. at de reelt var indregnet i goodwill pr. overta-
gelsesdatoen)

U1. Virksomhedssammenslutninger
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U2. Aktiebaseret vederlæggelse

U3. Forsikringskontrakter (IFRS 4)

En førstegangsaflægger kan vælge ikke at anvende IFRS 
2, Aktiebaseret vederlæggelse, med tilbagevirkende kraft 
for egenkapitalinstrumenter (egenkapitalordninger), 
hvis de er optjent før åbningsbalancedatoen. En virk-
somhed kan dog vælge at gøre brug af IFRS 2 med tilba-
gevirkende kraft for egenkapitalordninger, hvis virksom-
heden tidligere har offentliggjort dagsværdien af disse 
ordninger.

Hvis virksomheden ændrer på vilkårene eller betin-
gelserne for tildelte egenkapitalordninger, som ikke er 
omfattet af IFRS 2, er der ikke krav om, at virksomheden 
anvender de særlige regler i IFRS 2 vedrørende ænd-
ring er. Dette gælder, forudsat at ændringen finder sted 
før åbningsbalancedatoen. 

Hvis ændringen betyder, at optjeningsda toen udskydes 
til efter åbningsbalancedatoen, skal IFRS 2 anvendes for 
hele ordningen.

Hvis en førstegangsaflægger vælger at gøre brug af 
und tagelsen, skal der dog gives oplysninger, der gør det 
muligt for regnskabsbrugere at forstå arten og omfan-
get af de egenkapitalordninger, som har eksisteret i lø-
bet af regnskabsperioden og sammenligningsperioder-
ne.

Ud over undtagelsen for egenkapitalordninger kan en 
virksomhed vælge ikke at anvende IFRS 2 med tilbage-
virkende kraft for gældsordninger (kontante ordninger), 
som er udnyttet før åbningsbal ancedatoen.

I modsætning til hovedreglen i IFRS 1 kan en første-
gangsaflægger, der udsteder forsikringskontrakter 
(typisk et forsikringsselskab), vælge at benytte over-
gangs reg lerne i IFRS 4, Forsikringskontrakter. Disse 
over gangsreg ler kræver, at virksomheden anvender 
IFRS 4 fremadrettet for regnskabsperioder, der  
begynder 1. januar 2005 eller senere, med mulighed 
for tidligere anvendelse. IFRS 4 indskrænker desuden 

muligheden for at ændre regn skabspraksis for for-
sikringskontrakter.

Førstegangsanvendere, der implementerer IFRS 17, 
Forsikringskontrakter i deres første IFRS-regnskab hen-
vises til afsnit O9. Forsikringskontrakter (IFRS 17) oven-
for.

• Ophør af indregning af immaterielle aktiver, der er 
erhvervet i en virksomhedssammenslutning, og som 
ikke opfylder kriterierne for indregning efter IAS 38, 
Immaterielle aktiver pr. overtagelsesdatoen.

Fra og med åbningsbalancedatoen afskrives der ikke læn-
gere på goodwill. IFRS 1 kræver derfor, at der jf. IAS 36, 
Værdiforringelse af aktiver, foretages en værdiforrin gel ses-
test pr. åbningsbalancedatoen, uanset om der forelig ger 
indikationer af, at goodwillens værdi er forringet. Hvis te-
sten viser, at dette er tilfældet, skal nedskrivningen indreg-
nes direkte på egenkapitalen i IFRS-åbningsbalancen.

Goodwill, der er afskrevet over egenkapitalen efter tidli-
gere regnskabspraksis, skal ikke indregnes som et ak tiv i 
IFRS-åbningsbalancen og heller ikke medtages i opgø-
relsen af gevinst eller tab, når den pågældende dat ter-
virksomhed eller aktivitet efterfølgende afhændes eller 
nedskrives.

Hvis en dattervirksomhed tidligere har været holdt ude 
fra koncernregnskabet, kræver IFRS 1, at en første-
gangs  aflægger tilpasser de regnskabsmæssige værdier 
af dat tervirksomhedens aktiver og forpligtelser til de be-
løb, som anvendelse af IFRS i dattervirksomheden ville 
have medført, og at goodwill beregnes for denne virk-
somhed pr. åbningsbalancedatoen til IFRS. Værdien af 
goodwill beregnes som forskellen mellem (i) modervirk-
somhedens andel af dattervirksomhedens egenkapital 
opgjort efter IFRS pr. åbningsbalancedatoen og (ii) 
modervirksom hedens kostpris for investeringen i dat-
tervirksomheden pr. åbningsbalancedatoen.

En førstegangsaflægger, som opfylder definitionen på en 
investeringsvirksomhed i IFRS 10, er undtaget fra kravet 
om konsolidering af dattervirksomheder. Investerings-
selskaber skal derfor ikke anvende reglerne i IFRS 3, når 
de erhverver dattervirksomheder, men indregne og 
måle investeringer i dattervirksomheder til dagsværdi.
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U4. Omvurderet kostpris
En førstegangsaflægger kan vælge at måle anlægsakti-
ver til dagsværdi pr. åbningsbalancedatoen. Dagsværdi-
en anses herefter som omvurderet kostpris pr. denne 
dato i ste det for den oprindelige kostpris. Hvis virksom-
heden vælger at benytte denne undtagelse, er der ikke, 
som normalt, krav om, at metoden skal anvendes kon-
sekvent for alle anlægsaktiver i samme kategori. Hvis 
virksomheden vælger at benytte denne undtagelse, skal 
der for hver linje i åbningsbalancen oplyses om den 
samlede dagsværdi for de aktiver, hvor metoden er an-
vendt, samt den samlede korrektion til tidligere bogfør-
te værdier.

Hvis virksomheden efter tidligere regnskabspraksis har 
opskrevet en eller flere kategorier af anlægsaktiver, kan 
virksomheden vælge at anvende disse værdier som om-
vurderet kostpris pr. datoen for opskrivningen med 
efter følgende afskrivning efter IFRS. Dette gælder dog 
kun, hvis den opskrevne værdi stort set svarer til dags-
værdien pr. opskrivningsdatoen eller afspejler den af-
skrevne kost pris efter IFRS, justeret for prisindeks-
ændringer.

En førstegangsaflægger kan også benytte bestem-
melserne om omvurderet kostpris for

• investerings ejendomme, hvis virksomheden vælger 
at benytte kost prismodellen i IAS 40, Investerings
ejendomme, og for 

• leasingaktiver (Right-of-use aktiver) (IFRS 16,  
Leasing), og for

• immaterielle aktiver, forudsat at dagsværdien fast-
sættes med henvisning til et aktivt marked som  
beskrevet i IAS 38.

Hvis en virksomhed i forbindelse med en be givenhed  
(fx en privatisering eller en børsintroduktion) har målt  
aktiver og forpligtelser til dagsværdi, kan virk somheden 
anvende disse værdier som omvurderet kostpris pr. den 
dato, målingen blev foretaget, med efterføl gende afskriv-
ning efter IFRS. Dette gælder også, hvis målingstidspunk-
tet (tidspunktet for begivenheden) er indtruffet efter åb-
ningsbalancedatoen, men inden for regnskabsperioden 
omfattet af det første IFRS-regnskab.

I sidstnævnte tilfælde skal effekten af omvurderingen 
indregnes direkte i egenkapitalen på tidspunktet for om-
vurderingen, mens aktivets tilpassede kostpris pr.  
åbningsbalancedatoen opgøres i overensstemmelse 
med de øvrige bestemmelser i IFRS 1 eller andre relevan-
te standarder.

Der gælder særlige regler for virksomheder med  
olie- og gasaktiviteter. 

Førstegangsaflæggere med anlægsaktiver relateret til 
aktiviteter underlagt offentlig regulering kan vælge at 
anvende regnskabsmæssig  værdi efter hidtidig regn-
skabspraksis som omvurderet kostpris pr. åbnings-
balancedatoen, selvom denne indeholder beløb, som 
ikke kan aktiveres efter IFRS. Der er ikke krav om, at 
undtagelsen anvendes konsekvent på alle sådanne  
aktiver. Ved anvendelse af denne undtagelse skal akti-
verne testes for værdiforringelse i overensstemmelse 
med IAS 36 pr. åbningsbalancedatoen. Desuden skal 
virksomheden oplyse, at denne metode er anvendt, og 
hvordan de bogførte værdier var opgjort efter hidtidig 
regnskabspraksis.  
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U5.1. Leasingkontrakter (IAS 17)

U5.2. Leasingkontrakter (IFRS 16)

Ifølge IFRIC 4, Vurdering af om en aftale indeholder en lea
singkontrakt, skal alle ordninger, som er omfattet af defi-
nitionen på en leasingkontrakt efter IAS 17, Leasing, 
regnskabsmæssigt behandles som leasingkontrakter, 
uanset om de juridisk har form af leasingkontrakter.

Som eksempel på ordninger, der ikke juridisk har form 
af leasingkontrakter, men som overdrager brugsretten 
til et aktiv mod betaling, og som derfor kan være omfat-
tet af IAS 17, kan nævnes visse outsourcing-aftaler, tele-
kommunikationskontrakter og ”take-or-pay”-aftaler, 
hvor køber indvilliger i at betale et fast beløb regelmæs-
sigt for at opnå en ydelse eller et produkt.

Førstegangsaflæggere kan vælge at vurdere, om en ord-
ning indeholder en leasingkontrakt, ud fra de kends-

gerninger og omstændigheder, som eksisterer pr.  
åb ningsbalancedatoen, i stedet for at foretage vur -
deringen med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, 
hvor ordnin gen blev indgået.

Virksomheden er dog fritaget for at foretage revurde-
ring af ordningen, såfremt en tilsvarende vurdering alle-
rede er foretaget efter tidligere anvendt regnskabsprak-
sis, også selvom dette er sket på en anden dato, end 
IFRIC 4 kræver.

IAS 17 erstattes af IFRS 16 for regnskabsår der begyn-
der 1. januar 2019 eller senere. Virksomheder, som af-
lægger første IFRS regnskab for perioder der begynder 
denne dato eller senere, henvises i stedet til afsnit U5.2. 
Leasingkontrakter (IFRS 16) nedenfor.

En førstegangsanvender kan vælge at vurdere, om en 
eksisterende kontrakt pr. åbningsbalancedatoen inde-
holder en leasingaftale ved anvendelse af kriterierne i 
IFRS 16 baseret på de fakta og omstændigheder, som 
eksisterer på åbningsbalancedatoen, i stedet for at 
foretage en vurdering med tilbagevirkende kraft fra det 
tidspunkt, hvor kontrakten blev indgået.

Førstegangsanvendere, der er leasingtagere, kan vælge 
at måle leasingforpligtelsen og leasingaktivet pr. åb-
ningsbalancedatoen. Leasingforpligtelsen skal i givet 
fald opgøres til nutidsværdien af de resterende leasing-
ydelser, tilbagediskonteret med leasingtagerens margi-
nale lånerente pr. åbningsbalancedatoen. Leasingakti-
vet kan enten opgøres med udgangspunkt i den op- 
 gjorte leasingforpligtelse eller til det beløb, som aktivet 
ville have haft, hvis IFRS 16 altid havde været anvendt, 
dog ved anvendelse af virksomhedens marginale låne-
rente på implementeringstidspunktet. Valget mellem de 
to opgørelsesmetoder foretages individuelt for hver en-
kelt leasingaftale. Der skal udarbejdes en værdiforrin-
gelsestest af leasingaktivet i overensstemmelse med IAS 
36 pr. åbningsbalancedatoen.

Hvis leasingaftalen vedrører en investeringsejendom, 
som leasingtageren fremadrettet måler til dagsværdi i 
overensstemmelse med IAS 40, skal leasingaktivet dog 
også måles til dagsværdi pr. åbningsbalancedatoen.

En førstegangsanvender, der er leasingtager, kan des-
uden vælge at benytte en eller flere af følgende prakti-
ske implementeringslempelser individuelt for hver lea-
singaftale:

•  Opgøre diskonteringssatsen samlet for porteføljer af 
leasingaftaler med ensartede karakteristika 

•  Behandle leasingaftaler med en restløbetid pr. åb-
ningsbalancedatoen på under 12 måneder som kort-
tidsaftaler, og dermed undlade indregning i balancen

•  Undlade indregning af leasingaftaler vedrørende ak-
tiver med lav værdi

•  Undlade indregning af direkte omkostninger i måling 
af leasingaktivet

•  Anvende viden, som er tilgængelig pr. åbningsbalan-
cedatoen (”bagklogskab”), fx ved fastlæggelse af lea-
singperioden.

IFRS 16 træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. 
januar 2019 eller senere. Førstegangsanvendere, som 
aflægger første IFRS-regnskab for tidligere perioder, 
henvises i stedet til afsnit U5.1. Leasingkontrakter (IAS 
17) ovenfor.
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Hvis en dattervirksomhed overgår til IFRS på et senere 
tidspunkt end modervirksomheden, kan dattervirksom-
heden i sin egen IFRS-åbningsbalance vælge fortsat at 
benytte de regnskabsmæssige værdier (før konsolide-
ringsmæssige reguleringer), som benyttes ved moder-
virk somhedens konsolidering af dattervirksomheden  
efter IFRS. Alternativt kan dattervirksomheden vælge 
selv at anvende IFRS 1 ved overgang til IFRS.

Hvis en dattervirksomhed overgår til IFRS før modervirk-
somheden, skal modervirksomheden i sit koncernregn-
skab måle dattervirksomhedens aktiver og forpligtelser 
på grundlag af de samme regnskabsmæssige værdier 
som i dattervirksomhedens separate IFRS-regnskab. 
Dette gælder uden undtagelser.

Ovenstående gælder også for associerede virksom-
heder og joint ventures.

Ifølge IAS 27, Separate regnskaber skal en virksomhed i 
sit separate regnskab indregne investeringer i datter-
virksomheder, associerede virksomheder og joint ven-
tures til kostpris, efter den indre værdis metode eller i 
overensstemmelse med IFRS 9.

Hvis en førstegangsaflægger i sit separate regnskab 
vælger at måle sine investeringer i dattervirksomheder 
til kostpris, kan den pr. åbningsbalancedatoen vælge at 
an vende dagsværdi eller den regnskabsmæssige værdi 
ifølge tidligere anvendt regnskabspraksis som omvurde-
ret kostpris. Virksomheden kan for hver dattervirksom-
hed vælge at anvende en af disse undtagelser. Tilsva-
rende gælder også for investeringer i associerede 
virksomheder og joint ventures.

Hvis en virksomhed vælger at anvende denne undtagel-
se, skal virksomheden oplyse: 

•  den samlede omvurderede kostpris, hvor tidligere 
regnskabsmæssig værdi er anvendt som omvurderet 
kostpris

•  den samlede omvurderede kostpris, hvor dagsværdi 
er anvendt som omvurderet kostpris

•  den samlede korrektion til regnskabsmæssig værdi 
efter hidtidig regnskabspraksis.

En førstegangsaflægger, som i sit separate regnskab 
vælger at måle sine investeringer i dattervirksomheder 
mv. efter den indre værdis metode, skal desuden an-
vende bestemmelserne i IFRS 1 vedr. virksomhedssam-
menslutninger jf. U1. ovenfor.  Desuden skal bestem-
melserne vedr. aktiver og forpligtelser i dattervirk som- 
heder mv. jf. U8. nedenfor anvendes, hvis virksom-
heden anvender IFRS i sit separate regnskab tid ligere 
end i sit koncernregnskab, men senere end et overlig-
gende moderselskab henholdsvis senere end virksom-
hedens dattervirksomheder.                                                           

U7. Investeringer i dattervirksomheder, associerede  
virksomheder og joint ventures 

U8. Aktiver og forpligtelser i dattervirksomheder,  
associerede virksomheder og joint ventures

U6. Akkumulerede valutakursforskelle på  
egenkapitalen

Når udenlandske aktiviteter omregnes efter IAS 21, ind-
regnes de heraf afledte valutakursforskelle direkte på 
egenkapitalen som en særskilt post. Ifølge IFRS 1 kan en 
førstegangsaflægger vælge ikke at beregne disse valu-
takursforskelle med tilbagevirkende kraft og derved nul-
stille tidligere indregnede valutakursforskelle pr. åb-

ningsbalancedatoen. Hvis virksomheden vælger at følge 
denne undtagelse, er det alene de valutakursforskelle, 
der er opstået efter åbningsbalancedatoen, som skal 
medregnes efterfølgende ved opgørelsen af den gevinst 
eller det tab, der realiseres ved et efterfølgende salg af 
de udenlandske aktiviteter.
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Den bedste indikation af dags værdien af finansielle  
instrumenter ved første indregning er normalt transak-
tionsprisen. Hvis dette ikke er tilfældet, kræver IFRS 9 
følgende behandling af det finansielle instrument:

a) Instrumentet indregnes til dagsværdien (i visse tilfælde 
korrigeret for transaktionsomkostninger), hvis denne 
kan dokumenteres ved en noteret pris i et aktivt mar-
ked for et identisk instrument, eller ved anvend else af 
værdiansættelsesmodeller baseret på observer bare 
markedsdata. I dette tilfælde indregnes forskellen 
mellem dagsværdi og transaktionspris i resultatet.

b) I alle øvrige tilfælde indregnes instrumentet til trans-
aktionsprisen (i visse tilfælde korrigeret for trans-
aktions omkostninger). Forskellen mellem dagsværdi 
ved første indregning og transaktionspris må kun 
indregnes i resultatet, i det omfang den kan henføres til 
efter følgende ændringer i relevante faktorer (inkl. tid), 
som en markedsdeltager ville anvende ved prisfast-
sættelsen.

I stedet for at anvende de ovenfor nævnte bestemmelser 
med tilbagevirkende kraft, kan en førstegangsaflægger 
vælge at anvende disse bestemmelser fremadrettet på 
transaktioner, som er indgået på eller efter åbningsbalan-
cedatoen.

U11. Måling af dagsværdien af finansielle aktiver 
og finansielle forpligtelser

Ifølge IFRS 9 har en virksomhed mulighed for at klassifice-
re og måle en finansiel forpligtelse til ”dagsværdi med 
værdireguleringer i resultatet”, hvis visse betingelser her-
for er opfyldt (dagsværdioptionen), og klassifikationen 
foretages ved første indregning. IFRS 1 tillader, at en før-
stegangsanvender foretager dette valg pr. åbningsbalan-
cedatoen, forudsat at de angivne betingelser er opfyldt. 
Vurdering af, om indregning af ændringer i dagsværdi fra 

egen kreditrisiko i øvrig totalindkomst skaber indregnings- 
eller målingsinkonsistens, skal ligeledes baseres på fakta 
pr. åbningsbalancedatoen.

Klassifikation af finansielle aktiver til dagsværdi via resulta-
tet (dagsværdioptionen) samt klassifikation af egenkapital-
instrumenter til dagsværdi via øvrig totalindkomst kan til-
svarende ske pr. åbningsbalancedatoen.

U10. Klassifikation af tidligere indregnede finansielle 
instrumenter

Ifølge IAS 32, Finansielle instrumenter: Præsentation, skal 
sammensatte finansielle instrumenter opdeles i et 
forpligtelseselement og et egenkapitalelement. Hvis 
forpligtelseselementet ikke længere er udestående på 

åbningsbalancedatoen, er det ifølge den valgfrie und-
tagelse ikke nødvendigt at opdele det indregnede beløb 
i to separate elementer under egenkapitalen.

U9. Sammensatte egenkapital- og gældsinstrumenter
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En førstegangsaflægger kan vælge at benytte over- 
gangsreglerne i IFRIC 12, Koncessionsaftaler. Disse over-
gangsregler giver en førstegangsaflægger mulighed for 
at anvende IFRIC 12 fremadrettet fra begyndelsen af 
det første sammenligningsår, hvis det for en bestemt 
konces sionsaftale ikke er praktisk muligt at anvende 

IFRIC 12 med tilbagevirkende kraft. I så fald skal en 
førstegangs aflægger indregne de aktiver og forpligtel-
ser, der eksi  s terede på åbningsbalancedatoen, til disses 
hidtidige regnskabsmæssige værdier og foretage ned-
skrivningstest for såvel finansielle som immaterielle akti-
ver relateret til koncessionsaftalen.

U13. Koncessionsaftaler

Anvendelse af IFRIC 1, Ændringer i eksisterende for plig
telser i forbindelse med at tage et anlæg ud af drift, reetab
lering og tilsvarende forpligtelser, med tilbagevirk ende 
kraft medfører, at en førstegangsaflægger skal lave en 
historisk fortegnelse over alle de reguleringer, der skul-
le have været foretaget tidligere som følge af æn dringer 
i forventet betalingstidspunkt eller i nutidsværdi en af 
reetableringsforpligtelsen. Dette er ofte ikke muligt. 
Virksomheden kan derfor pr. åbningsbalanceda toen 
vælge at

a. måle forpligtelsen pr. åbningsbalancedatoen efter 
IAS 37, Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og 
eventualaktiver,

b. tilbagediskontere forpligtelsen til det tidspunkt, hvor 
forpligtelsen først opstod, og korrigere kostprisen for 
aktivet med dette beløb, og

c. beregne de akkumulerede afskrivninger for denne 
kostpris pr. åbningsbalancedatoen på grundlag af 
det seneste skøn over aktivets brugstid og efter den 
afskrivningsmetode, som virksomheden anvender 
under IFRS.

IFRS 1 indeholder særlige regler for virksomheder, som 
anvender undtagelsen vedrørende omvurderet kostpris 
for anlægsaktiver relateret til olie- og gasaktiviteter.

U12. Ændringer i værdien af reetableringsforpligtelser

En førstegangsaflægger kan vælge at benytte reglerne i 
IAS 23, Låneomkostninger fremadrettet fra åbningsba-
lancedatoen eller fra en tidligere fastsat dato. 

I så fald skal førstegangsaflægger ikke omgøre aktive-
ringen af låneomkostninger efter tidligere regnskabs-
praksis. 

Låneomkostninger, som virksomheden afholder efter 
åbningsbalancedatoen eller den valgte tidligere dato, 
skal behandles i overensstemmelse med IAS 23, inklusi-
ve låneomkostninger vedrørende aktiver, hvor opførel-
sen var påbegyndt før åbningsbalancedatoen.

U14. Låneomkostninger

IFRIC 19, Opfyldelse af finansielle forpligtelser med egen
kapitalinstrumenter omhandler den regnskabsmæssige 
behandling hos virksomheden, når den med sin kredi-
tor aftaler helt eller delvist at konvertere en finansiel 
forpligtelse til aktier eller andre egenkapitalinstrumen-
ter i virksomheden.  

En førstegangsaflægger kan vælge at anvende over-
gangs bestemmelserne i IFRIC 19, hvorved fortolk-
ningsbidraget anvendes for transaktioner efter åb-
ningsbalancedatoen. En anvendelse af IFRIC 19 med 
fuld tilbage virkende kraft på transaktioner før åbnings-
balancedatoen vil blot medføre reklassifikationer på 
egenkapitalen.  

U15. Opfyldelse af finansielle forpligtelser med  
egenkapitalinstrumenter
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Omkostninger til fjernelse af fx overliggende jord i for-
bindelse med åbne miner med henblik på at få adgang 
til forekomster af mineralmalm (stripping costs) skal i 
henhold til IFRIC 20, Bortfjernelses omkostninger i produk
tionsfasen for en åben mine behandles som et tillæg til 
kost prisen for eksisterende aktiver. Tillægget skal afskri-
ves på en systematisk måde over den åbne mines for-
ventede brugstid, ligesom bestemmelserne om løbende 
vurdering af behovet for nedskrivning finder anvendel-
se. 

En førstegangsaflægger kan vælge at anvende over-
gangsreglerne i IFRIC 20 og først foretage indregning af 
bortfjernelsesomkostninger fremadrettet fra  åbnings-
balancedatoen.

U18. Bortfjernelsesomkostninger i produktionsfasen  
for en åben mine

En valuta er ramt af kraftig hyperinflation, hvis valutaen 
ud over kriterierne i IAS 29, Regnskabsaflæggelse i hyper
inflationsøkonomier også opfylder følgende to forhold:

• Et pålideligt generelt prisindeks er ikke tilgængeligt 
for alle virksomheder med transaktioner og 
mellemværender i den funktionelle valuta,

• Mulighed for omveksling mellem den funktionelle 
valuta og en forholdsvis stabil udenlandsk valuta 
eksisterer ikke 

Normaliseringsdatoen indtræder, når virksomhedens 
funktionelle valuta ikke længere opfylder et eller begge 
af ovennævnte betingelser, eller når virksomhedens 
funktionelle valuta ændres til en valuta, som ikke er 
ramt af kraftig hyperinflation. På dette tidspunkt vil virk-
somheden ophøre med at have en funktionel valuta, 
som er ramt af kraftig hyperinflation. 

Hvis åbningsbalancedatoen er senere end den dato, 
hvor virksomhedens funktionelle valuta ikke længere er 
ramt af kraftig hyperinflation (normaliseringsdatoen), 
kan en førstegangsaflægger vælge at måle alle aktiver 
og forpligtelser, som eksisterede før normaliseringsda-
toen, til dagsværdien pr. åbningsbalancedatoen som en 
omvurderet kostpris.

Hvis normaliseringsdatoen falder inden for en 12-må-
neders sammenligningsperiode, kan sammenlignings-
perioden reduceres til mindre end 12 måneder, forud-
sat at der udarbejdes et fuldstændigt regnskab for 
denne kortere periode.

Hvis virksomheden vælger at anvende denne undtagel-
se, skal virksomheden oplyse om grundlaget for, og år-
sagen til, at virksomhedens funktionelle valuta var ramt 
af kraftig hyperinflation eller ikke længere er ramt af 
kraftig hyperinflation.

Ifølge IFRS 11, Fællesledede arrangementer skal joint ven-
tures indregnes til indre værdi (equity-metoden). En før-
stegangsaflægger kan vælge at anvende overgangsreg-
lerne i IFRS 11 og foretage indregning til indre værdi pr. 
åbningsbalacedatoen. 

Ved ændring i regnskabspraksis fra pro rata-konsolide-
ring til indregning efter indre værdis metode skal virk-
somheden foretage nedskrivningstest af investeringer i 
de fællesledede arrangementer ifølge IAS 36 pr. åb-
ningsbalancedatoen, uden hensyntagen til om der har 
været indikatorer på værdiforringelsen. Evt. regulerin-
ger som følge af nedskrivningstesten indregnes som ju-
steringer til overført resultat pr. åbningsbalancedatoen.

U16. Kraftig hyperinflation

U17. Fællesledede arrangementer
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En førstegangsanvender kan vælge ikke at anvende 
IFRIC 22, Valutakursomregning af forudbetalinger, på  

forudbetalinger, der er indregnet tidligere end åbnings-
balancedatoen.

U21. Valutakursomregning af forudbetalinger

IFRS 9 tillader, at en kontrakt vedr. køb eller salg af et  
ikke-finansielt aktiv indregnes til dagsværdi via resulta-
tet, hvis kontrakten kan nettoafregnes, forudsat at klas-
sifikationen sker på kontraktindgåelsestidspunktet, og 
indregning til dagsværdi eliminerer eller reducerer en 
indregnings- eller målingsinkonsistens.

En førstegangsanvender kan foretage klassifikationen 
pr. åbningsbalancedatoen for alle kontrakter, som op-
fylder kriterierne pr. åbningsbalancedatoen. 

En førstegangsanvender må anvende udvalgte over-
gangsbestemmelser fra IFRS 15 ved overgang til IFRS. 
Der er tale om følgende mindre undtagelser til imple-
mentering med fuld tilbagevirkende kraft:

•  Afsluttede kontrakter med kunder, som begynder og 
slutter i samme regnskabsår, eller som er afsluttet 
senest i sammenligningsåret, skal ikke omgøres med 
tilbagevirkende kraft.

•  For afsluttede kontrakter med variabel betaling kan 
den endeligt opgjorte transaktionspris anvendes. 
Der er ikke krav om justering til skønnede transakti-
onspriser i sammenligningsåret.

•  For kontrakter, der er ændret i kontraktperioden, 
men tidligere end åbningsbalancedatoen, er der ikke 
krav om opgørelse af effekten af kontraktændringer-
ne med fuld tilbagevirkende kraft. Den akkumulere-

de effekt af kontraktændringerne medtages ved 
identifikation af leveringsforpligtelser, transaktions-
pris og fordeling heraf pr. åbningsbalancedatoen.

•  Der er ikke krav om oplysning af transaktionspris for-
delt til endnu ikke opfyldte leveringsforpligtelser i 
sammenligningsåret.

Hvis en førstegangsanvender benytter én eller flere af 
disse undtagelser, skal undtagelsen anvendes konsi-
stent for alle kontrakter, og det skal oplyses, at undta-
gelsen er anvendt tillige med omtale af konsekvenserne 
heraf.

Der er herudover generelt ikke krav om omgørelse med 
tilbagevirkende kraft for kontrakter, der er afsluttet tidli-
gere end åbningsbalancedatoen.

U19. Klassifikation af kontrakter vedr. køb eller salg af 
ikke-finansielle aktiver

U20. Omsætning
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Nye eller ændrede IFRS-standarder indeholder i enkelte 
tilfælde overgangsbestemmelser, som giver mulighed 
for fremadrettet implementering fra en nærmere angi-
vet dato. For at sidestille førstegangsanvendere med 

eksisterende IFRS-aflæggere indeholder IFRS 1 tilsva-
rende midlertidige undtagelser, som slettes i standar-
den, når de ikke længere er relevante.

Hvis regnskabsperioden for virksomhedens første IFRS-
regnskab begynder tidligere end 1. januar 2019, og IFRS 9 
er implementeret heri, er der ikke krav om tilpasning af 
sammenligningstal i overensstemmelse med IFRS 9 og 
IFRS 7, Finansielle instrumenter: Oplysninger. 

I stedet anvendes den hidtidige praksis i sammenlignings-
perioden for poster omfattet af IFRS 9. Det skal oplyses, 
hvis denne undtagelse anvendes tillige med den anvend-
te regnskabspraksis for sammenligningstallene.

Forskel mellem hidtidig praksis ultimo sammenlignings-
året og primo den første regnskabsperiode efter IFRS skal 
behandles som en ændring i anvendt regnskabspraksis, 
og der skal gives de oplysninger, der kræves i IAS 8, An
vendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn 
og fejl.

Der skal desuden gives supplerende oplysninger, hvis  
anvendelse af undtagelsen medfører, at regnskabet ikke 
giver regnskabslæser tilstrækkelige oplysninger til at for-
stå effekten af specifikke transaktioner eller forhold for 
virksomhedens økonomiske stilling eller resultater.

Førstegangsanvendere med åbningsbalancedato tidligere 
end 1. juli 2017 behøver ikke at afspejle implementering 
af IFRIC 23, Usikkerhed ved opgørelse af skattepligtig ind
komst i sammenligningstallene i deres første IFRS-regn-

skab. Den akkumulerede effekt af anvendelse af IFRIC 23 
indregnes i stedet i overført resultat i åbningsbalancen for 
regnskabsåret, hvori virksomheden implementerer IFRS.

Midlertidige undtagelser

V1. Sammenligningstal vedrørende IFRS 9

V2. Usikkerhed ved opgørelse af skattepligtig indkomst

Der er midlertidige undtagelser på følgende 
 områder:

V1. Sammenligningtal vedrørende IFRS 9 V2.  Usikkerhed ved opgørelse af skattepligtig 
indkomst
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Det første IFRS-regnskab skal aflægges efter de  
præ sentations- og oplysningskrav, der gælder ifølge 
IAS 1, Præsentation af regnskaber, og øvrige standar-
der og fortolkningsbidrag. IFRS 1 indeholder ingen 
mu lighed for at lempe præsentations- og oplysnings-
kravene, udover de undtagelser der er nævnt oven-
for.

IFRS 1 kræver, at virksomheden i sit første IFRS-regn-
skab præsenterer mindst: 

• 3 års balance (inkl. åbningsbalancen)
• 2 års resultatopgørelse og/eller 

totalindkomstopgørelse
• 2 års pengestrømsopgørelse
• 2 års egenkapitalopgørelse
• Tilknyttede noter til alle ovenstående opgørelser 

(inkl. åbningsbalancen)

Hvis virksomheden angiver udvalgte tal eller vi ser  
hoved- og nøgletal for tidligere år, kræver IFRS 1 ikke 

disse udarbejdet efter IFRS. Det skal dog klart angi-
ves, at tallene ikke er udarbejdet efter IFRS, og de 
vigtigste forskelle i forhold til IFRS skal oplyses. Op-
lysningerne skal dog ikke angives med beløb.

Det er nødvendigt at foretage en række afstemnin-
ger mellem tidligere regnskabspraksis og IFRS i det 
første IFRS-regnskab (fx kalenderåret 2018). Kravet 
omfatter afstemninger af egenkapitalen pr. åbnings-
balancedatoen (fx 1. januar 2017) og pr. begyndel-
sen af indeværende regnskabsår (fx 1. januar 2018) 
samt af totalindkomsten for sammenligningsperio-
den (fx 2017). Ændringer til pengestrømsopgørelsen 
(fx ændret de finition af likvide midler) skal forklares 
sammen med afstemningerne. Desuden er der krav 
om yderligere oplysninger, der er væsentlige for at 
forstå overgan gen til IFRS i det første IFRS-regnskab.

IAS 8, finder ikke anvendelse ved ændring af anvendt 
regnskabspraksis som følge af overgang til IFRS.

Oplysninger i regnskabet

IFRS 1 kræver følgende afstemninger:

2016
Tid

01.01.2017

Afstemning af 
egenkapital (1)

Afstemning af 
egenkapital (3)

Første IFRS-rapportering med 
IFRS-afstemninger (1) + (2) + (3)

Afstemning af totalindkomsten 
og forklaring af væsentlige ændringer 

til pengestrømsopgørelsen (2)

31.12.2017 31.12.2018

2017 2018 2019
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Hvis virksomheden vælger at udarbejde delårsregnska-
ber efter IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, i løbet 
af den første IFRS-regnskabsperiode, kræver IFRS 1, at 
disse indeholder en række oplysninger, herunder yderli-
gere afstemninger mellem tidligere regnskabspraksis og 
IFRS pr. delårsperiode samt angivelse af tilpassede sam-
menlig ningstal efter IFRS. Såfremt en førstegangsaflæg-

ger i sit seneste årsregnskab, der er aflagt efter tidligere 
regnskabspraksis, ikke har givet tilstrækkelige oplysnin-
ger til forståelse af delårsperioden, skal der i delårs-
regnskabet gives oplysninger om de begivenheder eller 
transaktioner, som er væsentlige for forståelsen af del-
årsperioden.

Hvis en virksomhed tidligere har anvendt IFRS, men ikke 
i seneste årsregnskab, og virksomheden vælger igen at 
overgå til IFRS, skal den enten anvende bestemmelser-
ne i IFRS 1, som beskrevet ovenfor, eller anvende be-
stemmelserne i IFRS med tilbagevirkende kraft, i over-
ensstemmelse med IAS 8, som om virksomheden aldrig 
var stoppet med at anvende IFRS. Virksomheden skal 
desuden medtage en begrundelse for følgende:

a) Hvorfor virksomheden ophørte med at anvende IFRS
b) Hvorfor IFRS anvendes igen
c) Hvis IFRS 1 ikke anvendes, hvorfor virksomheden 

ønsker at anvende IFRS, som om virksomheden 
aldrig var stoppet med at anvende IFRS. 

Hvis virksomheden i løbet af den første IFRS-regnskabs-
periode ændrer anvendt regnskabspraksis eller gør 
brug af lempelserne i IFRS 1 – i forhold til tidligere aflag-
te delårsregnskaber aflagt efter IAS 34 – skal disse æn-
dringer forklares, og de afstemninger af overgangen til 
IFRS, som fremgår af tidligere aflagte delårsregnskaber, 
skal opdateres.

Delårsregnskaber

Fornyet overgang til IFRS
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IFRS 2
Omhandler  Indregning og måling af aktiebaseret vederlæggelse (herunder  

aflønning af medarbejdere med optioner, warrants mv.) og tilknytte-
de oplysningskrav

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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Omfanget af aktiebaseret vederlæggelse er bredere 
end aktieløn til ledelsen og medarbejdere. IFRS 2 om-
handler også tildeling af aktier eller andre egenkapital-
instrumenter til leverandører mv. som betaling for varer 
eller tjenesteydelser. Ordninger, hvor virksomheden 
ikke modtager en umiddelbar modydelse for det aktie-

baserede vederlag, eller hvor modydelsen ikke svarer til 
dagsværdien af den aktiebaserede ordning, er også om-
fattet af IFRS 2. IFRS 2 omfatter ikke andre egenkapital-
transaktioner, såsom køb og salg af egne aktier, der er 
omfattet af IAS 32, Finansielle instrumenter: Præsentation. 

IFRS 2 
– Aktiebaseret vederlæggelse

Indregning af omkostning

Hvilke ordninger er omfattet?

Omfang

Indregning af
omkostning?

Tidspunkt for første
måling

Måles til hvilken værdi?

Sondring mellem forskellige
typer af ordninger

Varer eller ydelser fra medarbejdere,
leverandører m.fl.

Ja – ved tildeling eller over
eventuel optjeningsperiode

Tildelingstidspunktet

Dagsværdi med prisfastsættelsesmodeller
for optioner

· Egenkapitalordning ·Gældsordning
·Mulighed for kontantafregning

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Der er ikke efter ÅRL et generelt krav om at incita-
mentsprogrammer indregnes som en omkostning i 
resultatopgørelsen, men ÅRL udelukker ikke, at det 
sker. 

ÅRL kræver, at virksomheder i regnskabsklasse C og 
D oplyser om særlige incitamentsprogrammer til  
ledelsen, herunder hvilken ledelseskategori pro-
grammet omfatter, hvilke ydelser der er tale om, 
samt hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere 
værdien af programmet.

IFRS 2 kræver, at aktiebaseret vederlæggelse i form af fx 
aktier, optioner og warrants, der ydes som vederlag til 
ledelse, medarbejdere, leverandører m.fl., skal resultat-
føres over optjeningsperioden.

Hovedindholdet af IFRS 2 kan beskrives som angivet i 
figuren:
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Når værdien af egenkapitalordninger er målt til dags-
værdi på tildelingstidspunktet, skal værdien af optioner 
og warrants mv. ikke måles igen på et senere tidspunkt. 
Dette er imidlertid ikke tilfældet for gældsordninger, 

hvor der kræves genmåling og opgørelse af dagsværdi-
en indtil udnyttelsestidspunktet. Ændringerne i dags-
værdien af gældsordninger skal indregnes i resultatet i 
perioden fra tildelingen til udnyttelsen.

Der sondres mellem tre typer 
af aktiebaseret vederlæggelse: 

1. Egenkapitalordninger – hvor modparten alene 
 kan vælge levering i egenkapitalinstrumenter, 
 fx aktier eller aktieoptioner.
2. Gældsordninger – hvor modparten alene kan 

 vælge kontantafregning baseret på kursen på 
 virksomhedens aktier eller andre egenkapital-
 instrumenter.
3. Ordninger med mulighed for kontantafregning – 

hvor enten modparten eller virksomheden  
kan vælge mellem levering af egenkapital-
instrumenter og kontantafregning.

Klassifikation af aktiebaseret vederlæggelse

Klassifikationen af virksomhedens ordninger er afgøren-
de for, om der skal ske genmåling i efterfølgende regn-
skabsår. Dermed har klassifikationen betydning for stør-
relsen (målingen) og fordelingen af omkostningerne i 
resultatopgørelsen. 

Den regnskabsmæssige behandling af de tre forskellige 
typer af ordninger er summeret nedenfor.

Egenkapitalordning

Dagsværdi ved tildeling og stop
for måling herefter

Ingen værdiændring 
efter tildeling

Ja Nej

Fordeling over
optjeningsperiode

Gældsordning

Dagsværdi ved tildeling og  
fortsat måling til udnyttelse

Værdiændringer føres i
resultatet indtil udnyttelse

Indeholder ordningen 
ikke-markedsbaserede 
optjeningsbetingelser

Mulighed for 
kontantafregning 

Dagsværdi efter opdeling i
egenkapital og gæld

Værdiændringer følger opdeling
i egenkapital og gæld

Omkostningsførelse
med det samme
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IFRS 2 indeholder særskilt vejledning om klassifikation 
af aktiebaseret vederlæggelse i koncernforhold, fx når 
moderselskabet tildeler medarbejdere i en dattervirk-
somhed aktiebaseret vederlæggelse, eller når en datter-
virksomhed tildeler sine medarbejdere aktiebaseret ve-
derlæggelse i form af aktier i moderselskabet.

IFRS 2 gælder, når en virksomhed indgår en aktiebase-
ret aflønningsordning, uanset om ordningen afregnes af 
virksomheden selv eller af et andet koncernselskab på 
virksomhedens vegne.

Den virksomhed, der modtager modydelsen, klassifice-
rer ordningen som en egenkapitalordning, hvis ordnin-

gen afregnes i virksomhedens egne egenkapitalinstru-
menter, eller virksomheden ikke har nogen forpligtelse 
til at afregne ordningen.

I alle andre tilfælde skal virksomheden klassificere ord-
ningen som en gældsordning.

Virksomheden, som er forpligtet til at afregne ordningen, 
klassificerer ordningen som en egenkapitalordning, hvis 
den afregnes i virksomhedens egne aktier. I alle andre til-
fælde klassificeres ordningen som en gældsordning.

De hyppigst forekommende ordninger i koncerner kan 
illu streres således:

Aktiebaseret vederlæggelse i koncerner 

Virksomhed, der 
får modydelsen

Virksomhed, der 
har forpligtelsen 

til at afregne  
ordningen

Hvordan 
afregnes  

ordningen?

Klassifikation

Dattervirksom-
hedens eget regn-

skab

Modervirksom-
hedens separate 

regnskab

Koncernregn-
skabet

Dattervirksom heden Dattervirksomheden Egenkapitalinstru-
menter i dattervirk-

somheden

Egenkapitalordning N/A Egenkapitalordning

Dattervirksom heden Dattervirksomheden Kontant Gældsordning N/A Gældsordning

Dattervirksom heden Dattervirksomheden Egenkapitalinstru-
menter i datter-
virksomheden

Gældsordning N/A Egenkapitalordning

Dattervirksom heden Modervirksomheden  
(eller et andet  

koncernselskab)

Egenkapitalinstru-
menter i datter-
virksomheden

Egenkapitalordning Gældsordning Egenkapitalordning

Dattervirksom heden Modervirksomheden  
(eller et andet  

koncernselskab)

Kontant Egenkapitalordning Gældsordning Gældsordning

Dattervirksom heden Modervirksomheden 
(eller et andet  

koncernselskab)

Egenkapitalinstru-
menter i moder-
virksomheden

Egenkapitalordning Egenkapitalordning Egenkapitalordning
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Virksomheden skal indregne omkostninger som følge af 
aktiebaseret vederlæggelse, i takt med at ydelserne le-
veres fra ledelsen, medarbejderne eller leverandørerne. 
Som hovedregel indregnes omkostningerne i resultatet, 
eventuelt hen over en optjeningsperiode. Modposten 

indregnes som en egenkapitalpostering, hvis der er tale 
om en egenkapitalordning, og som en forpligtelse, hvis 
der er tale om en gældsordning. Der gælder særlige 
regler for ordninger med valgmuligheder (som nærme-
re omtalt nedenfor).

Indregning

Egenkapitalordninger
Tildeles en egenkapitalordning uden optjeningsbeting-
elser, antages ordningen at være vederlag for allerede 
udført arbejde. Værdien af ordningen indregnes derfor 
straks i resultatet.

Hvis der er knyttet betingelser til optjeningen af ord-
ningen (vesting conditions), sondres der mellem arbejds-
betingelser og resultatbetingelser.

Arbejdsbetingelser er optjeningsbetingelser, som  
kræver, at modparten udfører arbejde i en nærmere 
defineret periode. Hvis modparten, uanset årsag,  
ophører med at udføre arbejdet, har modparten ikke 
opfyldt betingelsen.

Resultatbetingelser er optjeningsbetingelser, som både 
kræver udførelse af arbejde i en nærmere defineret  
periode, og at et specifikt indtjeningsmål realiseres i 
den periode, hvor modparten udfører arbejdet. Resul-
tatbetingelser kan omfatte markedsbaserede eller ikke-

markedsbaserede betingelser. En forudsat udvikling i 
aktiekursen er et eksempel på en markedsbaseret  
resultatbetingelse, mens opfyldelse af et regnskabs-
mæssigt resultat eller et personligt præstationsmål er 
et eksempel på en ikke-markedsbaseret betingelse.

Alle andre betingelser, som ikke er knyttet til medarbej-
derens levering af arbejde og resultater til virksomhe-
den, fx krav om, at medarbejderen skal betale en del af 
sin løn ind til en aktieopsparingsordning, uden at det 
dermed er sikkert, at medarbejderen optjener egenka-
pitalinstrumenterne, er “ikke-optjeningsbetingelser” 
(non-vesting conditions). Det gælder fx også, hvis et ind-
tjeningsmål løber længere end den periode, hvor med-
arbejderen er forpligtet til at udføre arbejdet.

Behandlingen af de forskellige typer betingelser vedrø-
rende aktiebaseret vederlæggelse kan illustreres såle-
des (se næste side):
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1. Optjeningsbetingelser 2. Ikke-optjeningsbetingelser

1.1 Arbejds-
betingelser

1.2 Resultatbetingelser

1.2.1 Markeds-
baserede

1.2.2 
Ikke-markeds-

baserede

Betingelser uden 
for både virk-

somhedens og 
medarbejderens 

kontrol

Betingelser 
under 

medarbej-
derens kontrol

Betingelser 
under 

virksomhedens 
kontrol

Eksempler Fuldførelse af en 
bestemt 

arbejdsperiode

Opnåelse af 
en bestemt 

aktiekurs

Fuldførelse af 
bestemt arbejds-

periode og fx
- Vellykket  

børsnotering
- EBITDA-mål

- Omsætnings-
mål

-Kundetilfreds-
hedsmål

Opnåelse af en 
bestemt udvik-

ling i et varepris-
indeks eller et 

aktieindeks

Indbetaling af en 
del af lønnen til 

en aktieop-
sparingsordning

Køb og/eller  
deponering af 

en aktie

Videreførelse 
af ordningen

Inkluderes i 
dagsværdien på 

tildelingstids-
punktet?

Nej Ja Nej Ja Ja Ja

Konsekvens ved 
manglende opfyl-

delse i optje-
ningsperiode

Fortabelse
 

Omkostning  
korrigeres, så 
den afspejler 
bedste skøn 
over antal  

egenkapital- 
instrumenter, 

der vil blive  
endeligt optjent

Ingen ændring
 

Omkostning  
indregnes  

fortsat over  
resterende op-
tjeningsperiode

Fortabelse
 

Omkostning  
korrigeres, så 
den afspejler 
bedste skøn 
over antal  

egenkapital- 
instrumenter, 

der vil blive  
endeligt optjent

Ingen ændring
 

Omkostning ind-
regnes fortsat 

over resterende 
optjenings-

periode

Ophævelse
 

Beløb, der ville 
have været  

udgiftsført over 
resterende  
optjenings- 

periode,  
indregnes straks

Ophævelse
 

Beløb, der ville 
have været  

udgiftsført over 
resterende  
optjenings- 

periode,  
indregnes straks

Ved opgørelsen af dagsværdien af egenkapitalinstru-
mentet på tildelingstidspunktet, skal der tages hensyn 
til markedsbaserede resultatbetingelser og ”ikke-optje-
ningsbetingelser” (punkt 1.2.1 og 2. i tabellen ovenfor). 
Ved den efterfølgende indregning af dagsværdien af 
egenkapitalinstrumentet over optjeningsperioden, skal 
der ikke tages hensyn til eventuelle ændringer i disse 
betingelser. 

Ved opgørelsen af dagsværdien af egenkapitalinstru-
mentet på tildelingstidspunktet, skal der ikke tages hen-
syn til arbejdsbetingelser og ikke-markedsbaserede re-
sultatbetingelser (punkt 1.1 og 1.2.2 i tabellen ovenfor). 
Derimod skal der efter bedste skøn foretages et skøn 

over antallet af egenkapitalinstrumenter, der forventes 
optjent ved opfyldelse af arbejdsbetingelser og ikke-
markedsbaserede resultatbetingelser. Hvis dette skøn 
ændrer sig i løbet af optjeningsperioden (eksempelvis 
hvis betingelserne ikke opfyldes), skal antallet af instru-
menter – og dermed også omkostningen, der indregnes 
i resultatet over optjeningsperioden – korrigeres. Dette 
kan betyde, at tidligere indregnede omkostninger skal 
tilbageføres, hvis instrumenterne ikke optjenes af den-
ne årsag. På tidspunktet for udløb af optjeningsperio-
den skal de akkumulerede resultatførte beløb afspejle 
det antal egenkapitalinstrumenter, der faktisk blev op-
tjent.

Hvis virksomheden har tildelt medarbejderne aktieba-
seret vederlag, der kun kan opfyldes ved kontantafreg-
ning baseret på virksomhedens aktiekursudvikling (fx en 
 fantomaktieordning), skal dagsværdien opgøres på til-
delingstidspunktet og fordeles over en eventuel optje-

ningsperiode. På hver efterfølgende balancedag indtil 
udnyttelsestidspunktet skal dagsværdien af den enkelte 
ordning genmåles, og værdiændringerne skal føres i 
 resultatet. 

Gældsordninger
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Hvis der alene er markedsbaserede optjeningsbetingel-
ser eller andre betingelser (”ikke-optjeningsbetingelser”) 
indarbejdet i gældsordningerne, skal dagsværdien op-
gjort på tildelingstidspunktet omkostningsføres med det 
samme. Er der derimod også indarbejdet arbejdsbetin-
gelser eller ikke-markedsbaserede resultatbetingelser i 
gældsordningerne, skal gældsforpligtelsen bygges op 

hen over optjeningsperioden. Reelt set skal den samme 
metode anvendes for arbejdsbetingelser og ikke-mar-
kedsmæssige resultatbetingelser i både gældsordnin-
ger og egenkapitalordninger. Dette betyder, at disse be-
tingelser indarbejdes i virksomhedens bedste skøn over 
antallet af instrumenter, som forventes optjent, svaren-
de til fremgangsmåden ved egenkapitalordninger.

Modparten har valgmulighed
Hvis modparten har mulighed for at vælge, om aktieløn-
nen skal opfyldes ved levering af egenkapitalinstrumen-
ter eller ved kontantafregning, skal aktielønnen behand-
les som et sammensat finansielt instrument, der består 
af retten til kontantafregning (forpligtelsesdel) og retten 
til at kræve levering af egenkapitalinstrumenter (egen-
kapitaldel). På tildelingstidspunktet måles dagsværdien 
af forpligtelsesdelen først, og restbeløbet udgør heref-
ter egenkapitalandelen. Forpligtelsesdelen behandles 
som gældsordninger, dvs. med genmåling indtil udnyt-
telsestidspunktet, mens egenkapitaldelen ikke genmå-
les.

Virksomheden har valgmulighed
Er det derimod virksomheden, der har mulighed for at 
vælge mellem levering af egenkapitalinstrumenter eller 
kontantafregning, skal virksomheden vurdere, om den 
har en forpligtelse til at afregne ordningen kontant. Det-
te kan være tilfældet, hvis afregning med egenkapital-
instrumenter ikke er en reel mulighed (fx fordi det af ju-
ridiske årsager ikke er tilladt for virksomheden at ud - 
stede aktier), eller hvis det tidligere har været virksom-
hedens praksis at afregne kontant, eller hvis virksomhe-
den afregner kontant, når modparten ønsker det. I dis-
se tilfælde behandles aktielønnen som gældsordninger. 
Har virksomheden derimod ikke en forpligtelse til at af-
regne kontant, som beskrevet ovenfor, behandles aktie-
lønnen som egenkapitalordninger. 

Standarden foreskriver, at dagsværdi er det mest rele-
vante målegrundlag. Egenkapitalordninger måles til 
dagsværdien af de modtagne varer og tjenesteydelser 
(direkte måling). Hvis denne værdi ikke kan opgøres på-
lideligt, skal dagsværdien af selve egenkapitalinstrumen-
tet opgøres (indirekte måling). For medarbejderordnin-
ger antages det, at det ikke er muligt at opgøre dags  - 
værdien af arbejdsydelsen pålideligt, hvorfor den indi-
rekte måling af instrumentet skal anvendes. Gældsord-
ninger måles til dagsværdien af de modtagne varer og 
tjenesteydelser ved at opgøre dagsværdien af forpligtel-
sen. 

Dagværdien af en option består af dennes indre værdi 
og tidsværdien. Den indre værdi er forskellen mellem 
den nuværende aktiekurs og udnyttelseskursen. Tids-
værdien dækker over værdien af en mulig stigning i ak-
tiekursen og udtrykker sandsynligheden for, at optionen 
kommer ”in-the-money”. Tidsværdien kan ikke blive ne-
gativ, da optionen kun vil blive udnyttet, hvis aktiekur-

sen er højere end udnyttelseskursen. Det er ikke usæd-
vanligt, at langt den største del af en options dagsværdi 
skyldes tidsværdien. I de meget sjældne tilfælde, hvor 
dagsværdien ikke kan opgøres pålideligt, skal værdien 
måles til den indre værdi ved hver balancedag indtil ud-
nyttelsestidspunktet – uanset ordningstype.

Virksomheden skal måle dagsværdien af tildelte egen-
kapitalinstrumenter baseret på markedspriser, hvis de 
er tilgængelige, under hensyntagen til de betingelser og 
vilkår, der er angivet i ordningen. Dette gælder i princip-
pet også for optioner og warrants, men i mange tilfælde 
handles sådanne instrumenter ikke. Fx er optioner og 
warrants til ledelsen eller medarbejderne i mange tilfæl-
de karakteriseret ved, at de ikke kan overdrages, og at 
der er visse betingelser knyttet til aktielønnen. I disse si-
tuationer opgøres dagsværdien ud fra prisfastsættel-
sesmodeller for optioner eller warrants, fx ud fra Black-
Scholes-modellen eller en binomial-model.

Ordninger med mulighed for kontantafregning

Måling
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Ændres eller erstattes egenkapitalordninger i optje-
ningsperioden, fx ved ”repricing” som følge af væsentli-
ge fald i aktiekursen, skal værdien af ændringen resul-
tatføres over den resterende optjeningsperiode, som 
kan være længere end den oprindelige optjeningsperio-
de. Værdien af ændringen opgøres som forskellen mel-
lem værdien af den ændrede ordning og værdien af 
den oprindelige ordning umiddelbart før ændringen, 
begge opgjort pr. ændringsdatoen. Den del af værdien 
af den oprindelige ordning, der på ændringstidspunktet 

endnu ikke er indregnet i resultatopgørelsen, skal fort-
sat indregnes over den resterende del af den oprindeli-
ge optjeningsperiode.

Hvis en ordning ændres fra en gældsordning til en egen-
kapitalordning, ophører indregning af en forpligtelse pr. 
ændringsdatoen. Egenkapitalordningen måles til dags-
værdien pr. ændringsdatoen, og den andel, der er op-
tjent pr. ændringsdatoen, indregnes i egenkapitalen. 
Forskellen indregnes i resultatet.

Afregnes eller annulleres egenkapitalordninger i optje-
ningsperioden, skal den resterende værdi af aktieløn-
nen som hovedregel resultatføres med det samme. Det-
te gælder fx, hvis en ordning afregnes i forbindelse med 
en medarbejders afskedigelse. Ligeledes skal den reste-
rende værdi af en ordning indregnes straks i resultatet, 
hvis ordningen annulleres som følge af manglende op-
fyldelse af ”ikke-optjeningsbetingelser” fra virksomhe-
dens eller medarbejderens side. Annulleres en ordning 
derimod som følge af manglende opfyldelse af ”ikke-op-
tjeningsbetingelser” på grund af forhold, som ligger 
uden for både virksomhedens og medarbejderens kon-
trol (fx udviklingen i et vareprisindeks), fortsætter virk-

somheden med at indregne den oprindeligt opgjorte 
omkostning over den resterende del af optjeningsperio-
den, så længe medarbejderen er ansat.

Ophører en egenkapitalordning som følge af manglen-
de opfyldelse af optjeningsbetingelser, fx at en medar-
bejder ikke opfylder optjeningsbetingelsen om fortsat 
ansættelse i en given periode, anses dette for en æn-
dring i skønnet over egenkapitalinstrumenter, der for-
ventes optjent. I sådanne situationer sker der reelt en 
tilbageførsel af allerede resultatførte omkostninger. 

Ændring eller erstatning af egenkapitalordninger

Afregning eller annullering af egenkapitalordninger

Måling af dagsværdi af optioner og warrants 

Målingen af dagsværdi af optioner og warrants skal 
som minimum tage højde for alle følgende faktorer 
uanset beregningsmodel:

• Udnyttelseskursen
• Den forventede gennemsnitlige løbetid
• Den nuværende aktiekurs
• Den forventede volatilitet 
• Den forventede udbyttepolitik 
•  Den risikofrie rente (typisk renten på en statsob-

ligation med samme løbetid som instrumentet).
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Standarden stiller omfattende oplysningskrav til ak-
tiebaseret vederlæggelse. Virksomheden skal bl.a. 
give detaljerede oplysninger, der sætter regnskabs-
læseren i stand til at forstå

• indholdet af ordningerne og omfanget heraf
• hvordan dagsværdien er beregnet 
•  virkningen af ordningerne på resultatet og den  

finansielle stilling.

Det betyder, at følgende skal oplyses:

•  En beskrivelse af enhver ordning, som har eksi-
ste ret i løbet af regnskabsperioden

•  Antallet af aktieoptioner og deres gennemsnitlige 
udnyttelseskurs i form af en afstemningsnote fra 
primo til ultimo, herunder tildelte, udnyttede, ud-
løbne og udestående aktieoptioner, og aktieopti-
oner, der kan udnyttes ultimo perioden

•  Den gennemsnitlige aktiekurs på udnyttelsestids-
punktet for udnyttede aktieoptioner

•  Den laveste og højeste udnyttelseskurs og den 
gennemsnitlige resterende løbetid for udeståen-
de aktieoptioner

•  Metoder til at opgøre dagsværdi af aktieoptioner 
(herunder anvendte prisfastsættelsesmodeller, 
forudsætninger, forventninger til volatilitet og 
særlige betingelser)

•  Metoder til at opgøre dagsværdi af andre egen-
kapitalinstrumenter (herunder hvis denne ikke er 
målt baseret på markedsprisen, den forventede 
udbyttepolitik og særlige betingelser) 

•  En forklaring af eventuelle ændringer til ord-
ninger, dagsværdien af ændringen og metode  
til opgørelse af denne ændring

•  Metoder til at opgøre dagsværdi af varer og  
tjenesteydelser og en forklaring, hvis denne 
dagsværdi undtagelsesvist ikke kan opgøres  
pålideligt, og virksomheden derfor i stedet har 
anvendt dagsværdien af egenkapitalinstrumentet

•  Den samlede omkostning til aktiebaseret veder-
læggelse, der er indregnet i resultatet, herunder 
oplysning om den samlede omkostning til egen-
kapitalordninger 

•  Den samlede regnskabsmæssige værdi af gælds-
ordninger ultimo perioden og den samlede indre 
værdi (intrinsic value) for gældsordninger, der er 
optjent ultimo perioden.

Der skal gives yderligere oplysninger, hvis det er 
nødvendigt for at opfylde de tre overordnede krav.

Oplysninger i regnskabet 
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IFRS 3
Omhandler Virksomhedssammenslutninger

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen

Bemærk  Omtalen i dette kapitel af forskelle mellem IFRS og dansk regnskabs-
regulering vedrørende virksomhedssammenslutninger er baseret på 
Erhvervsstyrelsens ”Udtalelse om forholdet mellem bestemmelserne 
om virksomhedssammenslutninger i årsregnskabsloven og IFRS (IFRS 
3)” fra marts 2018.
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IFRS 3 foreskriver den regnskabsmæssige behandling af 
virksomhedssammenslutninger.

IFRS 3 finder ikke anvendelse på etablering af fælleslede-
de arrangementer og virksomhedssammenslutninger, 
der omfatter virksomheder under samme parts bestem-
mende indfly delse, fx virksomhedssammenslutninger  
inden for sam me koncern.

IFRS 3 finder ikke anvendelse ved en investeringsvirk-
somheds køb af en dattervirksomhed, som i henhold til 
IFRS 10, Koncernregnskaber, skal måles til dagsværdi 
med indregning af værdiændringer i resultatet.

IFRS 3 definerer en virksomhedssammenslutning som 
en transaktion eller begivenhed, hvor en erhverver op-
når kontrol over en eller flere virksomheder.

En virksomhedssammenslutning kan fx ske ved køb af 
kapitalandele, hvorved der etableres et moder-/datter-
virksomhedsforhold, ved køb af nettoaktiver (aktivitet) 

fra en anden virksomhed, herunder apportindskud, ved 
selskabsretlige fusioner og ved aktieombytninger.

Dog er køb af et selskab, der ikke udgør en virksomhed, 
ikke en virksomhedssammenslutning, selvom der fx 
etableres et moder-/datterselskabsforhold i forbindelse 
med købet.

Ifølge IFRS 3 skal alle virksomhedssammenslutninger, 
som er omfattet af standarden, behandles efter over-
tagelsesmetoden. Sammenlægningsmetoden er ikke  

tilladt for de virksomhedssammenslutninger, der er  
omfattet af IFRS 3.

IFRS 3
– Virksomhedssammen-
slutninger

Definition af en virksomhedssammenslutning

Metode for regnskabsmæssig behandling af  
virksomhedssammenslutninger

Forskelle mellem IFRS  
og dansk regnskabsregulering

Ifølge ÅRL kan sammenlægningsmetoden (herunder 
book value metoden) anvendes for koncerninterne 
virksomhedssammenslutninger. 

Sammenlægningsmetoden indebærer, at regnskabs-
posterne i de sammensluttede virksomheder sammen-
lægges, som om virksomhederne havde været sam-
mensluttet fra begyndelsen af det tidligst præsen te- 
 rede regnskabsår i regnskabet, og en eventuel forskel 

mellem betalt vederlag og regnskabsmæssig indre vær-
di indregnes direkte på egenkapitalen. Ved book value 
metoden ændres der ikke sammenligningstal.

Koncerninterne virksomhedssammenslutninger er ikke 
omfattet af IFRS 3, og er dermed ikke reguleret i IFRS. 
Virksomheden kan derfor behandle sådanne transakti-
oner i overensstemmelse med reguleringen fra andre 
regeludstedere, som anvender en begrebsramme til-
svarende IASB’s, herunder anvendelse af sammenlæg-
ningsmetoden.
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IFRS 3 kræver, at der altid identificeres en overtagende 
part ved virksomhedssammenslutninger. Den over-
tagen de part er den virksomhed, der opnår bestem-
mende indflydelse (kontrol) over den sammensluttede 
virksom hed. IFRS 3 indeholder omfattende vejledning til 
fastsæt telse af, hvilken virksomhed der anses som den 
overta gende, og præciserer bl.a., at den part, der regn-
skabsmæssigt anses som den overtagende, kan være 
forskellig fra den i juridisk forstand overtagende part, 
hvilket resulterer i såkaldte omvendte virksomheds-
overtagelser.

Omvendte virksomhedsovertagelser
Omvendte virksomhedsovertagelser forekommer ty-
pisk, hvis betaling for en virksomhedsovertagelse sker 
ved ud stedelse af aktier i den i juridisk forstand overta-
gende virksomhed, således at aktionærerne i den købte 
virk somhed opnår kontrol over den samlede virksom-
hed.

Dette er fx tilfældet ved en børsnotering ad ”bagdøren”, 
hvor en unoteret virksomhed lader sig ”overtage” af en 
mindre, børsnoteret virksomhed for på den måde at bli-
ve børsnoteret. Selvom den udstedende børsnoterede 
virksomhed juridisk set er modervirksomheden, og den 
unoterede virksomhed er dattervirksomheden, er den 
ju ridiske dattervirksomhed i regnskabsmæssig hense-
ende den overtagende virksomhed, hvis de tidligere 
aktionæ rer i denne virksomhed har beføjelsen til at sty-
re de øko nomiske og driftsmæssige beslutninger i den 
samlede virksomhed med henblik på at opnå fordele 
fra dens ak tiviteter.

I koncernregnskabet behandles overtagelsen i henhold 
til det regnskabsmæssige indhold af transaktionen, 
mens overtagelsen i modervirksomhedens separate 
regnskab behandles i henhold til det juridiske indhold 
af transakti onen.

Identifikation af den overtagende part

Overtagelsesmetoden omfatter følgende væsentlige 
ele menter:

Identifikation af den overtagende part • Dette kan resultere i en omvendt  
virksomhedsovertagelse.

Fastsættelse af overtagelsestidspunktet • En fastsat dato i en aftale er ikke nødvendigvis  
overtagelsestidspunktet.

Opgørelse af betalt vederlag • Transaktionsomkostninger indregnes i resultatet,  
når de afholdes.

• Efterfølgende ændringer i betinget købsvederlag 
indregnes i resultatet.

Identificering, indregning og måling af overtagne  
aktiver og forpligtelser

• Alle immaterielle aktiver og eventualforpligtelser  
skal som udgangspunkt indregnes.

• Omkostninger til omstrukturering må kun indreg-
nes, hvis de allerede er en forpligtelse i den over-
tagne virksomhed på overtagelsestidspunktet.

Måling af minoritetsinteresser • Goodwill på minoritetsinteresser kan indregnes.

Behandling af eksisterende ejerandele • Eksisterende kapitalandele måles til dagsværdi 
og gevinst/tab indregnes i resultatet eller i øvrig 
totalindkomst.

Opgørelse af goodwill eller gevinst ved favorable  
overtagelser

• Goodwill må ikke afskrives, men skal testes for  
værdiforringelse.

• Gevinst ved favorable overtagelser (negativ good-
will) indregnes straks i resultatet.
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Ifølge overtagelsesmetoden skal en overtaget virksom-
hed indregnes fra overtagelsestidspunktet og frem til 
af hændelsestidspunktet. Det vil sige, at den overtagne 
virksomheds resultat skal indregnes i resultatet, og at 
ak tiver og forpligtelser skal indregnes i balancen fra 
overtagelsestidspunktet. Overtagelsestidspunktet er i 

IFRS 3 defineret som det tidspunkt, hvor den overtagen-
de virk somhed reelt set opnår kontrol over den over-
tagne virk somhed. Overtagelsestidspunktet kan være 
forskelligt fra det tidspunkt, der er fastsat i overtagel-
sesaftalen.

Det betalte vederlag i forbindelse med virksomheds-
over tagelsen opgøres til dagsværdien på overtagelses-
tids punktet af det erlagte vederlag i form af kontant be-
taling, overdragelse af aktiver til sælger, påtagelse af 
forpligtelser over for sælger og udstedelse af egenkapi-
talinstrumenter.

Omkostninger, som kan henføres til virksomhedssam-
menslutningen (transaktionsomkostninger), skal indreg-
nes i resultatet, i takt med at de afholdes.

Betingede vederlag (fx en earn-out-aftale) skal indreg-
nes og måles på overtagelsestidspunktet til dagsværdi.

Efterfølgende ændringer i værdien af det betingede ve-
derlag som følge af begivenheder indtruffet efter over-
tagelsestidspunktet behandles ikke som en regulering 
af det betalte vederlag, men indregnes i resultatet.

Fastsættelse af overtagelsestidspunktet

Opgørelse af betalt vederlag

På overtagelsestidspunktet skal den overtagende virk-
somhed identificere og indregne aktiver og forpligtelser i 
overtagelsesbalancen, hvis de opfylder definitionen på 
henholdsvis et aktiv og en forpligtelse (indregningsprin-
cippet). Dette gælder, uanset om disse komponenter tid-
ligere har været indregnet i den overtagne virksomheds 
balance. Alle aktiver og forpligtelser skal med få undta-
gelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet i 
henhold til IFRS 13, Dagsværdimåling (målingsprincippet).

IFRS 3 præciserer, at overtagne aktiver, som køber ikke har 
til hensigt at anvende eller har til hensigt at anvende på 
anden måde end andre markedsdeltagere, skal måles til 
dagsværdi uden hensyntagen til købers hensigter med det 
enkelte aktiv.

IFRS 3 indeholder følgende undtagelser til indregnings- 
og målingsprincipperne:

Identificering, indregning og måling  
af overtagne aktiver og forpligtelser
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Undtagelser fra både indregnings og målingsprincippet

Udskudt skat Udskudte skatteforpligtelser og -aktiver vedrørende overtagne aktiver og for-
pligtelser, herunder en eventuel skatteeffekt af fremførbare underskud, der 
ek sisterer på overtagelsestidspunktet eller opstår i den overtagne virksomhed 
som følge af virksomhedssammenslutningen, skal indregnes og måles i over-
ensstemmelse med IAS 12, Indkomstskatter.

Personaleforpligtelser (primært  
pensionsforpligtelser og lign.)

Personaleforpligtelser (og eventuelle tilknyttede aktiver) indregnes i overens-
stemmelse med IAS 19, Personaleydelser.

Refusionsaktiver Refusionsaktiver (fx en aftale om, at sælger godtgør køber for usikre forpligtel-
ser som følge af en retssag el.lign.) indregnes samtidigt med den tilhørende 
forpligtelse og måles efter samme princip.

Leasing
(Gælder kun for virksomheds-
sammenslutninger efter imple-
mentering af IFRS 16, Leasing)

Leasingforpligtelse for kontrakter der opfylder definitionen på leasing i hen-
hold til IFRS 16 indregnes og måles til nutidsværdien af de resterende leasing-
ydelser, baseret på den information der er tilgængelig på overtagelsestids-
punktet. Right-of-use aktivet måles til samme værdi som leasingforpligtelsen 
justeret for favorable eller ufavorable betingelser i kontrakten i forhold til  
aktuelle markedsbetingelser.

Indregning kan undlades for leasingkontrakter med en restløbetid på 12  
måneder eller mindre på overtagelsestidspunktet, samt leasingkontrakter 
vedrørende aktiver med lav værdi.

Undtagelser til indregningsprincippet

Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser indregnes i balancen til dagsværdi, forudsat at dagsvær-
dien kan måles pålideligt, men uanset om forpligtelsen er sandsynlig eller ej.

Undtagelser til målingsprincippet

Generhvervede rettigheder Rettigheder, som køber tidligere har tildelt den overtagne virksomhed, ind reg-
nes som immaterielle aktiver og måles til dagsværdi på grundlag af den kon-
traktlige restløbetid, dvs. uden hensyntagen til en eventuel forlængelse.

Aktiebaseret aflønning Erstattes et aktieaflønningsprogram, der er baseret på aktier i den overtagne 
virksomhed, af et aktieaflønningsprogram, som er baseret på aktier i den 
over tagende virksomhed, skal forpligtelser og egenkapitalinstrumenter måles 
i overensstemmelse med IFRS 2, Aktiebaseret vederlæggelse, på tidspunktet for 
virksomhedsovertagelsen. Den opgjorte værdi skal fordeles mellem henholds-
vis betaling for virksomhedsovertagelsen og betaling for fremtidigt arbejde. 
Dette gælder også for aktieaflønningsprogrammer i den overtagne virksom-
hed, som ikke erstattes af et andet program i den overtagende virksomhed.

Anlægsaktiver bestemt for salg Anlægsaktiver eller grupper af anlægsaktiver, der på overtagelsestidspunktet 
bliver bestemt for salg i henhold til IFRS 5, Anlægsaktiver bestemt for salg og  
ophørte aktiviteter, skal måles til dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger  
i overensstemmelse med IFRS 5.

Forsikringskontrakter
(Gælder kun for virksomheds-
sammenslutninger efter imple-
mentering af IFRS 17, Forsikrings
kontrakter)

Forsikringskontrakter, der opfylder definitionen på forsikringskontrakter i  
henhold til IFRS 17, indregnes som et aktiv eller en forpligtelse og måles i 
overensstemmelse med IFRS 17.
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Overtagne aktiver og forpligtelser skal i efterfølgende  
pe rioder indregnes og måles i overensstemmelse med 
rele vante standarder. IFRS 3 indeholder dog særskilt 
vejled ning om den efterfølgende regnskabsmæssige  
behandling af generhvervede rettigheder, indregnede 
eventualforplig telser, refusionsaktiver og betinget veder-
lag.

Klassifikation af aktiver og forpligtelser
De identificerede aktiver og forpligtelser skal på over  ta-
gelsestidspunktet klassificeres i henhold til den overta-
gende virksomheds anvendte regnskabspraksis på bag-
grund af aftalegrundlaget og andre relevante forhold. 
Dette gælder dog ikke vurdering af, hvorvidt en leasing-
kontrakt er finansiel eller operationel leasing, (efter  
implementering af IFRS 16 er dette kun relevant for lea-
singgiver) eller klassi fikation af en forsikringskontrakt i 
henhold til IFRS 4, For sikringskontrakter (gælder ikke ef-
ter implementering af IFRS 17). Klassifikationen af disse 
kontrakter skal fore tages på basis af betingelserne på 
tidspunktet for kontrakternes indgåelse eller ved en se-
nere ændring af kontrakterne.

Identifikation af immaterielle aktiver
Immaterielle aktiver skal indregnes separat fra goodwill 
hvis:

• de er særskilt identificerbare
• de er under virksomhedens kontrol, og
• det forventes, at de fremtidige økonomiske fordele 

vil tilflyde virksomheden.

Et immaterielt aktiv er identificerbart, hvis det enten kan 
adskilles og sælges eller udlejes særskilt, eller hvis det 
er baseret på en kontrakt eller er en juridisk rettighed.

I forbindelse med en virksomhedsovertagelse anses 
ind regningskriterierne (forventningen om, at fremtidige 
økonomiske fordele er sandsynlige, og at kostprisen 
kan opgøres pålideligt) altid for at være opfyldt for 
immateri elle aktiver. Kriterierne for indregning af imma-
terielle ak tiver, der er overtaget ved en virksomheds-
sammenslut ning, er således mere lempelige end for  
immaterielle aktiver, som er internt oparbejdet. Dette 
betyder bl.a., at et igangværende forsknings- og udvik-
lingsprojekt i den overtagne virksomhed skal indregnes 
som et særskilt im materielt aktiv i overtagelsesbalan-
cen, uanset om:

•  de afholdte omkostninger skulle have været  resul-
tatført, hvis de havde været afholdt af den overtagne 
virksomhed selv, eller

•  projekterne ikke tidligere var indregnet i den over-
tagne virksomheds balance.

Implementeringsvejledningen (illustrative eksempler) til 
IFRS 3 indeholder en række eksempler på forskellige 
im materielle aktiver, som ifølge IFRS 3 skal indregnes 
som særskilte aktiver i overtagelsesbalancen, herunder 
eksempler på marketing-, kunde- og kunstrelaterede 
 ret tigheder samt kontrakt- og teknologibaserede 
rettighe der.

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Ifølge IFRS 3 skal eventualforpligtelser i den overtagne 
virksomhed indregnes i overtagelsesbalancen, hvis 
dagsværdien for disse kan opgøres pålideligt.

Efter ÅRL skal eventualforpligtelser indregnes i overta-
gelsesbalancen til dagsværdi i forbindelse med en virk-
somhedsovertagelse, når alle følgende betingelser er 
opfyldt:

1.  Virksomhedsovertagelsen indregnes efter overtagel-
sesmetoden, jf. ÅRL § 122

2.  Eventualforpligtelserne er væsentlige og har indgået 
ved beregningen af købsprisen for virksomheden

3.  Eventualforpligtelserne kan måles pålideligt til 
dagsværdi
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Omkostninger til omstruktureringer
Indregningsprincippet medfører, at der ikke i overtagel-
sesbalancen kan hensættes til omkostninger vedrøren-
de omstruktureringer, som den overtagende virksom-
hed planlægger at foretage i de sammensluttede 
virk somheder. Omkostninger til planlagte omstrukture-

ringer kan kun indregnes i overtagelsesbalancen, hvis 
de på overta gelsestidspunktet udgør en forpligtelse for 
den overtag ne virksomhed ifølge bestemmelserne i IAS 
37, Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventual
aktiver.

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

ÅRL kræver ligesom IFRS 3, identifikation og indreg-
ning i overtagelsesbalancen af aktiver og forpligtel-
ser, herunder immaterielle aktiver, ved virksomheds-
sammenslutninger. IFRS 3’s bestemmelser er mere 
vidtgående end ÅRL, men kan rummes inden for 
ÅRL.

ÅRL’s krav er ikke lige så vidtgående, som under IFRS. 
Det skyldes at ÅRL - i modsætning til IFRS - kræver af-
skrivning af goodwill. Dermed er udskillelse af imma-
terielle aktiver fra goodwill i visse tilfælde mindre på-
krævet. Det beror på en samlet væsentligheds vur- 
dering ud fra præsentationen i balancen og påvirk-
ning på resultatopgørelse og egenkapital.

Minoritetsinteresser, der repræsenterer en aktuel ret til 
en forholdsmæssig andel af dattervirksomhedens net-
toaktiver i tilfælde af likvidation, skal måles enten til  
minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af de 
overtagne identificerbare nettoaktiver eller til dagsvær-
di. Måling til dagsværdi medfører indregning af goodwill 

på den del af den overtagne virksomhed, som ejes af 
minoritetsinteresserne. 

Alle andre elementer af minoritetsinteresser, som fx af-
ledte finansielle instrumenter, skal som udgangspunkt 
måles til dagsværdien på overtagelsestidspunktet.

Besidder den overtagende virksomhed kapitalandele i 
den overtagne virksomhed forud for virksomhedssam-
menslutningen, skal disse kapitalandele omvurderes til 
dagsværdien på overtagelsestidspunktet, og en eventu-

el gevinst eller tab skal indregnes i resultatet. Hvis kapi-
talandelen var klassificeret som til dagsværdi via øvrig 
totalindkomst i henhold til IFRS 9, skal eventuel gevinst 
eller tab dog indregnes i øvrig totalindkomst.

Måling af minoritetsinteresser

Behandling af eksisterende ejerandele  
(trinvise overtagelser)

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Begge metoder for måling af minoritetsinteresser 
under IFRS 3 kan anvendes under ÅRL.

Under ÅRL skal den valgte metode dog anvendes 
konsistent for alle virksomhedssammenslutninger.

Under IFRS 3 kan virksomheden frit vælge mellem de 
to metoder for hver enkelt virksomhedssammenslut-
ning.
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IFRS 3 kræver, at den overtagende virksomhed indreg-
ner goodwill, der er erhvervet ved en virksomheds-
sammen slutning, som et aktiv. Goodwill måles ved før-
ste indreg ning som forskellen mellem:

1.  den opgjorte værdi af det betalte vederlag i  forbin-
delse med virksomhedsovertagelsen med  tillæg af 
minoritetsinteresser og dagsværdien af  ejerandele 
erhvervet før overtagelsestidspunktet (ved trinvise 
overtagelser), og

2. dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser. 

 Betalt vederlag (kostpris)
 +
 Minoritetsinteresser1

 +
 Dagsværdi af eksisterende ejerandele
 ÷
 Dagsværdi af overtagne aktiver og forpligtelser
 =
 Goodwill

1 I henhold til IFRS 3 kan minoritetsinteresserne opgøres efter to  

me toder, jf. ovenfor.

Efter første indregning måles goodwill fortsat til kost-
pris, men den skal mindst én gang årligt testes for vær-
diforringelse og eventuelt nedskrives til en lavere gen-
indvindingsværdi efter IAS 36, Værdiforringelse af aktiver. 
Der må ikke afskrives på goodwill.

Goodwill og gevinst ved favorable overtagelser

Gevinst ved favorable overtagelser (negativ goodwill) 
Overstiger dagsværdien af overtagne aktiver og forplig-
telser summen af det betalte vederlag, værdien af 
mino ritetsinteresser og dagsværdien af eksisterende 
ejerande le, antages det, at virksomheden har gjort en 
favorabel handel. Hvis dette er tilfældet, skal den over-
tagende virksomhed vurdere, hvorvidt alle aktiver og 
forpligtelser er indregnet, og re vurdere værdien af:

• de identificerede aktiver og forpligtelser
• eventuelle minoritetsinteresser
• eksisterende ejerandele ved trinvis overtagelse
• det betalte vederlag.

Hvis det fortsat viser sig, at virksomheden har gjort en 
favorabel handel, skal det beløb, hvormed dagsværdien 
af de overtagne aktiver og forpligtelser overstiger sum-
men af det betalte vederlag, værdien af minoritetsinte-
resserne og dagsværdien af de eksisterende ejerandele, 
straks indregnes i resultatet som en indtægt.

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Ifølge ÅRL skal goodwill afskrives systematisk over 
brugstiden. I særlige tilfælde, hvor virksomheden 
ikke er i stand til pålideligt at skønne over brugstiden 

for goodwill, skal denne antages at være 10 år. Af-
skrivningsperioden skal altid begrundes.

Ifølge IFRS 3 må goodwill ikke afskrives, men skal te s-
tes for værdiforringelse mindst én gang årligt og ned-
skrives til en eventuel lavere genindvindingsværdi.
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Hvis dagsværdien af de overtagne akti ver og forpligtel-
ser eller det betalte vederlag kun kan opgøres fore-
løbigt på over tagelsesdagen og på den efterfølgende 
balancedag, skal den overtagende virksomhed anvende 
disse foreløbigt opgjorte værdier ved udarbejdelse af sit 
(koncern)regn skab.

Reguleringer til disse foreløbige værdier inden for en  
periode på 12 måneder fra overtagelsesdagen, som kan 
henføres til forhold, der eksisterede på overtagelsestids-
punktet, skal indregnes som en korrektion til de over-
tagne aktiver og forpligtelser og dermed som en regule-
ring af eventuel goodwill (eller gevinst ved en favorabel 
overtagelse). Sammenligningstallene skal korrigeres til-
svarende.

Reguleringer til de foreløbigt opgjorte værdier, som 
kon stateres mere end 12 måneder efter overtagelses-
dagen, eller reguleringer, der ikke vedrører nye oplys-
ninger om forhold, som eksisterede på overtagelses-
tidspunktet, skal som udgangspunkt behandles som 
ændring af regnskabsmæssige skøn. Disse skal ifølge 
IAS 8, Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabs
mæssige skøn og fejl, ikke korrigeres med tilbagevirkende 
kraft, men kun ændres i indeværende og efterfølgende 
perioder. I sådanne tilfælde skal indregnet goodwill ikke 
korrigeres. Er der derimod tale om korrektion af fejl, 
som er define ret i IAS 8, skal fejlen korrigeres med tilba-
gevirkende kraft fra overtagelsestidspunktet og dermed 
påvirke den indregnede goodwill og sammenligningstal-
lene.

Efterfølgende reguleringer til overtagelsesbalancen

I forbindelse med en virksomhedssammenslutning kan 
der være eksisterende relationer mellem køber og den 
overtagne virksomhed, der skal afvikles, eller der kan 
indgås aftaler om eksempelvis kompensation til medar-
bejdere i den overtagne virksomhed for fremtidige 

ydelser. Sådanne aftaler skal holdes adskilt fra selve 
virk som hedssammenslutningen. IFRS 3 indeholder nær-
mere vejledning om identifikation af transaktioner, der 
skal holdes adskilt fra virksomhedssammenslutningen.

Efterfølgende køb eller salg af andele i en datter virk-
som hed, der ikke medfører ophør af kontrol, skal i hen-
hold til IFRS 10, behandles som en egenkapitaltrans-

aktion. Vi henviser til afsnittet om IFRS 10 Koncernregn - 
skaber.

Transaktioner uden for  
virksomhedssammenslutningen

Efterfølgende køb eller salg af kapitalandele i en  
dattervirksomhed

Den overtagende virksomhed skal give oplysninger, 
der gør det muligt for regnskabsbrugeren at vurdere 
arten og konsekvensen af virksomhedssammenslut-
ninger, som har fundet sted i løbet af regnskabsåret 
og i perioden efter regnskabsårets udløb.

Derudover skal der gives oplysninger om ændringer i 
indeværende regnskabsår vedrørende regnskabs-
årets eller tidligere regnskabsårs virksomhedssam-
menslutninger.

IFRS 3 indeholder detaljerede retningslinjer for  
ud fyldelse af disse generelle oplysningskrav, der som 
udgangspunkt skal oplyses for hver virksomhedssam-
menslutning. Standarden kræver bl.a. følgende oplys-
ninger:

•  Navn på og beskrivelse af den overtagne  
virksomhed

• Overtagelsestidspunktet
•  Andelen af overtagne stemmeberettigede egen-

kapitalinstrumenter

Oplysninger i regnskabet
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Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

IFRS 3 indeholder en række detaljerede oplysnings-
krav. Samtidig indeholder IAS 36 oplysningskrav i  
relation til nedskrivningstesten på goodwill.

Bortset fra oplysning om forskelsbeløb ved erhver-
velse af kapitalandele i ÅRL § 58c indeholder ÅRL in-
gen specifikke oplysningskrav vedrørende virksom-
hedssammenslutninger. Dog gælder de generelle 
krav om oplysning om anvendt regnskabspraksis og 
oplysning i ledelsesberetningen om ændringer i virk-
somhedens aktiviteter og økonomiske forhold også 
for virksomhedssammenslutninger.

•  En beskrivelse af den primære begrundelse for 
virksomhedssammenslutningen, og hvordan  
køber opnåede kontrol

•  En beskrivelse af de faktorer, der har bidraget til 
eventuelt opgjort goodwill, herunder synergier, og 
immaterielle aktiver, der ikke kan indregnes ad-
skilt fra goodwill

•  Dagsværdien af vederlaget betalt i forbindelse 
med virksomhedssammenslutningen, og hvordan 
det er sammensat

•  Betinget vederlag og godtgørelser, herunder det 
indregnede beløb, beskrivelse af aftalen og det  
laveste og højeste beløb, der forventes betalt

•  For hver kategori af tilgodehavender: dagsværdi, 
nominel beløb og forventet tab

•  Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet 
for hver type af aktiver og forpligtelser

•  En række oplysninger om eventualforpligtelser,  
minoritetsinteresser, trinvise overtagelser, transak-
tioner, der er behandlet adskilt fra virksomhedssam-
menslutningen, transaktionsomkostninger og even-
tuelt indtægts førsel af gevinst ved favorable 
overtagelser

•  Størrelsen af goodwill der forventes at være skat-
temæssigt fradragsberettiget

•  Hvordan og til hvilket beløb minoritetsinteresser 
er indregnet på overtagelsestidspunktet, og hvor-
dan dagsværdien heraf eventuelt er opgjort

•  Hvis effekten af en virksomhedssammenslutning 
kun har kunnet opgøres foreløbigt, skal dette fak-
tum oplyses og begrundes tillige med oplysning 
om, hvilke elementer der er opgjort foreløbigt, og 
eventuelle korrektioner i perioden

•  Beløb og forklaring på væsentlige gevinster eller 
tab, som vedrører overtagne aktiver eller forplig-
telser i forbindelse med en virksomhedssammen-
slutning i indeværende eller tidligere perioder.

Medmindre dette ikke er praktisk muligt, skal der end-
videre gives oplysning om omsætning og resultat i 
den overtagne virksomhed efter overtagelsestids-
punk tet, samt om omsætning og resultat for den 
samlede koncern, hvis virksomhedssammenslutnin-
gen havde fundet sted ved regnskabsårets begyndel-
se.

Er der tale om flere virksomhedssammenslutninger, 
der hver for sig er uvæsentlige, kan en del af oplys-
ningerne gives samlet.

Hvis det ikke er praktisk muligt at give de krævede 
oplysninger for virksomhedssammenslutninger, der 
har fundet sted efter balancedagen, men før årsrap-
porten godkendes endeligt, skal dette oplyses med 
angivelse af, hvilke oplysninger der af denne årsag 
ikke kan gives.

Der skal endvidere udarbejdes en afstemning af  
den regnskabsmæssige værdi af goodwill fra primo 
til  ul timo regnskabsåret, og der skal gives en række  
de taljerede oplysninger, herunder til- og afgang i 
året, nedskrivninger for værdiforringelse, regulerin-
ger til tidligere indregnet goodwill mv.
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IFRS 4
Omhandler  Begrænsede bestemmelser for regnskabsmæssig behandling af forsikrings-

kontrakter og væsentlige oplysningskrav

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen

Dansk regnskabsregulering  Danske forsikringsselskaber er omfattet af Finanstilsynets bekendtgørelse om 
finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 
(937 af 27/7/2015, senest ændret 1/6/2016, ”Regnskabsbekendtgørelsen”), som 
er forenelig med IFRS, bortset fra at regnskabsbekendtgørelsen begrænser 
antallet af valgmuligheder, som findes ifølge IFRS, og specifikt kræver måling 
af kapitalinteresser i dattervirksomheder til indre værdi, samt tillader, at der 
ikke afsættes udskudt skat af sikkerhedsfonde og visse andre ubeskattede re-
server. Det danske regelsæt indeholder ikke så detaljerede krav som IFRS, 
herunder oplysningskrav. 

Bemærk   IASB udsendte i maj 2017 IFRS 17, Forsikringskontrakter, som erstatter IFRS 4. 
IFRS 17 træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2021 eller se-
nere med mulighed for førtidsimplementering, forudsat at IFRS 9, Finansielle 
instrumenter og IFRS 15, Omsætning fra kontrakter med kunder implementeres 
senest samtidig. I Danmark kan standarden dog først anvendes, når den er 
godkendt til brug i EU.

 
 Desuden har IASB i september 2016 udsendt ændringer til IFRS 4, som giver 
forsikringsvirksomheder mulighed for at udskyde implementeringen af IFRS 9, 
Finansielle instrumenter, indtil det tidligste tidspunkt af implementeringen af 
IFRS 17 og 1. januar 2021.
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IFRS 4 omfatter den regnskabsmæssige behandling af 
de forsikringskontrakter, som en virksomhed udsteder, 
og for genforsikringskontrakter, som en virksomhed en-
ten udsteder eller tegner. Endvidere er finansielle in-
strumenter, som udstedes af virksomheden, og som in-
deholder en kontraktlig ret til at modtage ydelser 

udover de garanterede ydelser (fx bonus), også omfat-
tet af IFRS 4. 

Standarden omfatter ikke behandlingen af forsikrings-
kontrakter i forsikringstagerens regnskab.

Definitionen af en forsikringskontrakt er et meget cen-
tralt emne. Den er nødvendig for at finde ud af, hvilke 
forsikringsprodukter der er omfattet af IFRS 4, hvilke 
der er omfattet af IFRS 9, Finansielle instrumenter og hvil-

ke der er omfattet af andre standarder eller begrebs-
rammen fra IASB. 

IFRS 4 
– Forsikringskontrakter

Definition

En forsikringskontrakt defineres som: 

“en kontrakt, hvori den ene part (udstederen af forsik
ringskontrakten) påtager sig betydelige forsikringsrisici 
for den anden part (forsikringstager) ved at indvillige i at 
yde erstatning til forsikringstager, hvis en bestemt usikker 
fremtidig begivenhed (den forsikrede begivenhed) påvir
ker forsikringstager negativt.”

Appendiks B til IFRS 4 indeholder retningslinjer bl.a. 
for begreberne betydelig forsikringsrisiko og usik-
ker fremtidig begivenhed, og der gives en række 
eksempler på kontrakttyper, som henholdsvis opfyl-
der og ikke opfylder definitionen.
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Implementeringsvejledningen til IFRS 4 giver eksempler 
på klassifikation af forsikringskontrakter (IFRS 4), finan-

sielle instrumenter (IFRS 9) og andre kontrakter, hvoraf 
et udpluk og andre eksempler er angivet nedenfor.

Klassifikation af forsikringskontrakter og finansielle instrumenter mv.
Forsikringskontrakter 
(IFRS 4)

Finansielle instrumenter  
(IFRS 9)

Andre kontrakter

–  Skadesforsikringer (tyveri, indbo, 
bil, rejse, ansvar osv.)

–  Produktansvarsforsikringer, indi-
rekte tegnet for producent

– Livs- og pensionsforsikringer
– Invalide- og sygeforsikringer
–  Opsparingsprodukter med skøns-

mæssig bonusuddeling
–  Livsvarige løbende ydelser og pen-

sioner
– Debitorforsikring
–  Visse finansielle garantier (undta-

gelse)
–  Genforsikring, som overfører for-

sikringsrisici.

–  Investerings- og opsparingspro-
dukter uden betydelig forsikrings-
risiko (fx rene unit-link kontrakter) 
eller som primært indeholder fi-
nansielle risici

–  Rene opsparingsprodukter uden 
skønsmæssig bonusuddeling

– Finansielle garantier (hovedregel)
–  Finansiel reassurance, som tilba-

gefører al betydelig forsikringsri-
siko til forsikringstager.

–  Produktgarantier direkte udstedt 
af producent (IFRS 15, Omsætning 
fra kontrakter med kunder og IAS 
37, Hensatte forpligtelser, eventual
forpligtelser og eventualaktiver)

–  Arbejdsgiverens aktiver og forplig-
telser under medarbejderes pen-
sionsordninger (IAS 19, Personale
ydelser)

–  Egenkapitalinstrumenter udstedt 
af selskabet selv (IAS 32, Finansielle 
instrumenter: Præsentation)

– Spil.

Afledte finansielle instrumenter, der er indbygget i en 
forsikringskontrakt, skal udskilles og måles særskilt, 
medmindre

•  hele forsikringskontrakten allerede måles til dags-
værdi, fx rentegarantier, hvor dagsværdien af rente-
garantien allerede er indregnet i de forsikringsmæs-
sige hensættelser, eller

•  det afledte finansielle instrument opfylder definitio-
nen på en forsikringskontrakt.

Fx er en option for forsikringstageren til at tilbagekøbe 
kontrakten til et fastsat beløb undtaget fra kravet om 
behandling efter IFRS 9, ligesom opsparingskontrakter 
med skønsmæssig bonustildeling (discretionary partici
pation features) er undtaget. Denne undtagelse gælder 
imidlertid ikke, hvis tilbagekøbsværdien afhænger af en 
finansiel variabel, fx en aktie eller et indeks.

Et indbygget afledt finansielt instrument, der ikke er 
omfattet af ovenstående undtagelser, skal udskilles  
fra forsikringskontrakten og måles til dagsværdi, og  
ændringerne i dagsværdien indregnes i resultatet. 

Indbyggede afledte finansielle instrumenter
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En række forsikringskontrakter indeholder et betydeligt 
opsparingselement, som – hvis det var en særskilt kon-
trakt – skulle behandles som et finansielt aktiv eller en 
finansiel forpligtelse efter IFRS 9. Også reassurance kan 
i mange tilfælde være et lån, der skal tilbagebetales ef-
ter nærmere aftalte kriterier (finansiel reassurance).

IFRS 4 foreskriver opdeling (unbundling), hvis dette er 
nødvendigt for at sikre indregning af rettigheder og for-
pligtelser fra opsparings- eller låneelementet, og hvis 
disse rettigheder og forpligtelser kan måles separat. 
Hvis kun sidstnævnte betingelse er opfyldt, tillades op-

deling, men kræves ikke. Et opdelt element af opsparing 
eller lån skal behandles som et finansielt aktiv eller en 
finansiel forpligtelse ifølge IFRS 9.

Med hensyn til tilbagekøbsværdi for traditionelle livs- og 
pensionsforsikringer har IASB lagt til grund, at de imple-
menteringsomkostninger, der er forbundet med en op-
deling, ikke opvejer den øgede informationsværdi. Disse 
forsikringer er derfor undtaget fra kravet om opdeling, 
under forudsætning af, at udsteder indregner alle for-
pligtelser til at betale forsikringsmæssige ydelser til for-
sikringstageren.

IFRS 4 foreskriver, at udstederen af forsikringskontrak-
ter på hver balancedag skal vurdere, om de forsikrings-
mæssige hensættelser er tilstrækkelige i forhold til en 
aktuel vurdering af de fremtidige pengestrømme fra 
forsikringskontrakterne.

Der skal være tale om aktuelle vurderinger, hvor der 
skal tages stilling til alle pengestrømme fra kontrakter-
ne, inkl. direkte og indirekte skadesbehandlingsomkost-
ninger, indbyggede optioner og garantier, ikke-afløben 
risiko og indregnede erhvervelsesomkostninger.

Viser testen af hensættelsernes tilstrækkelighed, at dis-
se ikke kan dække forpligtelserne, skal der hensættes 
yderligere, og omkostningen indregnes i resultatet. Når 
forpligtelserne vurderes, skal der tages hensyn til ind-
byggede garantier og optioner.

Testen af hensættelsernes tilstrækkelighed skal foreta-
ges kontrakt for kontrakt, men kan foretages for porte-
føljer af kontrakter, der har ensartede risici, og som ad-
ministreres som én portefølje.

Katastrofe- og udjævningshensættelser er ikke reelle 
forpligtelser for forsikringsudstederen pr. balanceda-
gen, jf. IAS 37. IFRS 4 tillader ikke, at sådanne hensættel-
ser til dækning af krav på fremtidige forsikringsdæknin-

ger indregnes. I stedet kan der foretages henlæggelser 
inden for egenkapitalen, hvis virksomheden finder det 
nødvendigt at etablere et særligt beredskab, der svarer 
til de hidtidige katastrofe- og udjævningshensættelser. 

Opdeling i forsikringskontrakt og opsparingsdel/ 
låneforhold

Test af hensættelsernes tilstrækkelighed

Forbud mod indregning af katastrofe- og  
udjævningshensættelser
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IFRS 4 indeholder krav om, at regnskabspraksis for for-
sikringskontrakter kun må ændres, hvis regnskabet  
bliver mere relevant og pålideligt i overensstemmelse 
med kriterierne i IAS 8, Anvendt regnskabspraksis,  
ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl. Forsikrings-
virksomheder kan derfor ifølge IFRS 4 fortsætte med at 
anvende eksisterende – men kan ikke indføre ny – regn-
skabspraksis, som omfatter

• måling af forsikringsforpligtelser uden diskontering
•  måling af forsikringsforpligtelser med særlig stor for-

sigtighed
•  måling af kontraktmæssige rettigheder til fremtidige 

kapitalforvaltningshonorarer (investment management 
fees) til beløb, der overstiger dagsværdien for lignen-
de ydelser

•  anvendelse af forskelligartet regnskabspraksis for 
dattervirksomheders forsikringsforpligtelser i kon-
cernregnskabet.

IFRS 4 tager ikke stilling til, hvordan de forsikringsmæs-
sige forpligtelser skal måles, men henviser til reglerne i 
IAS 8 for de tilfælde, hvor der ikke findes en standard el-
ler et fortolkningsbidrag som finder specifikt anvendel-
se. IFRS 4 indeholder dog visse undtagelser til reglerne i 
IAS 8.

Standarden indeholder ikke direkte krav om, at de for-
sikringsmæssige forpligtelser skal diskonteres for at af-
spejle en aktuel rente i markedet. Det er derfor muligt 
at fortsætte en hidtil anvendt regnskabspraksis uden 
diskontering. Det er derimod ikke tilladt at ændre regn-
skabspraksis fra en praksis, hvor forpligtelserne diskon-
teres, til en praksis, hvor dette ikke sker.

De fremtidige investeringsafkast fra forsikringsaktiver 
(future investment margins) må ikke påvirke målingen af 
forsikringsmæssige forpligtelser, medmindre der er en 
direkte sammenhæng, som fx i unit-link-ordninger. En 
sådan aktivbaseret diskonteringsrente kan herefter kun 
anvendes, hvis det kan påvises (rebuttable presumption), 
at anvendelsen giver et mere relevant og mere pålide-
ligt regnskab.

Der er tale om shadow accounting1, når værdiregulerin-
gen af et aktiv sker over øvrig totalindkomst og samtidig 
har direkte effekt på målingen af de forsikringsmæssige 
forpligtelser. I disse tilfælde indregnes værdiændringen 
af forpligtelserne ligeledes i øvrig totalindkomst.

Det er generelt IASB’s opfattelse, at en værdiændring af 
aktiver ikke skal påvirke målingen af forsikringsmæssige 
forpligtelser, men IASB har anerkendt, at det er en prak-

sis, der anvendes, og IFRS 4 tillader derfor midlertidigt 
brugen af shadow accounting. IFRS 17, Forsikringskontrak
ter, som træder i kraft for regnskabsår der begynder 1. 
januar 2021 eller senere, tillader ikke shadow accoun-
ting. For forsikringsmæssige forpligtelser der afhænger af 
afkastet på underliggende aktiver introducerer IFRS 17 
en særlig metode for indregning (Variable Fee Approach).

Ændringer i anvendt regnskabspraksis

Metoder til måling af forsikringsmæssige hensættelser

Shadow accounting

1 Shadow accounting må ikke forveksles med skyggekontoen inden for liv og pension i Danmark.
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Visse forsikringskontrakter indeholder bonuselementer, 
hvor det er udstederen af forsikringskontrakten, der i 
en vis udstrækning afgør, hvad bonussens størrelse skal 
være, og hvornår den tildeles den forsikrede.

Bonus må ikke klassificeres som en mellemkategori
mellem forpligtelser og egenkapital. Opfylder en balan-
cepost ikke definitionen af et aktiv eller en forpligtelse, 
skal posten indarbejdes under egenkapitalen. Det er op 
til udstederen af forsikringskontrakten at vurdere, hvor-
dan bonuselementet skal klassificeres, dvs. om det op-
fylder definitionen på en forpligtelse.

IFRS 4 fastsætter, at genforsikringsaktiver ikke må mod-
regnes i forsikringsforpligtelser, men skal præsenteres 
som et særskilt aktiv, ligesom indtægter eller omkost-
ninger fra genforsikringskontrakter ikke må modregnes 
i indtægter eller omkostninger fra de tilknyttede forsik-
ringskontrakter.

Hvis virksomhedens (cedentens) genforsikringsaktiver 
værdiforringes som følge af en begivenhed, der er ind-
truffet efter den oprindelige indregning af genforsik-
ringsaktivet, og som betyder, at cedenten ikke vil mod-
tage hele sit tilgodehavende, skal cedenten nedskrive 
aktivet i resultatet.

Indregner cedenten gevinst eller tab, der er opstået ved 
køb af genforsikring, og amortiseres gevinsten eller ta-
bet, skal der gives nærmere oplysninger herom.

Forsikringsvirksomheder skal måle overtagne forsik-
ringsmæssige aktiver og forpligtelser til dagsværdi på 
overtagelsesdatoen. 

Det er tilladt, men ikke et krav, at forsikringsvirksomhe-
den udvider præsentationen ved at opdele dagsværdi-
en af de købte forsikringskontrakter i to dele:

• En forpligtelse, der er optaget efter samme 
 regnskabspraksis som for tilsvarende kontrakter 
 udstedt af forsikringsvirksomheden selv 
• Et immaterielt aktiv, der udgør forskellen mellem 
 dagsværdien af overtagne forsikringsmæssige 
 rettigheder og forpligtelser på den ene side og den 
 anførte forpligtelse under første punkt på den 
 anden side. Efterfølgende måling af dette aktiv skal 
 svare til målingen af den tilsvarende forsikrings-
 mæssige forpligtelse.

Det immaterielle aktiv indgår i testen af hensættelser-
nes tilstrækkelighed og er derfor undtaget fra at blive 
testet for værdiforringelse efter IAS 36, Værdiforringelse 
af aktiver. Andre immaterielle aktiver, der er identificeret 
i forbindelse med en virksomhedssammenslutning, skal 
dog behandles efter IAS 36 og IAS 38, Immaterielle akti
ver og andre relevante standarder, såsom værdien af 
kunderelationer.

Forsikringer med ret til bonus

Genforsikring

Virksomhedssammenslutninger
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Oplysninger i regnskabet
IFRS 4 indeholder omfattende oplysningskrav, som 
fokuserer på:
•  Forklaring af rapporterede beløb fra forsikrings-

kontrakter
• Risici fra forsikringskontrakter.

Når rapporterede beløb, der stammer fra forsik-
ringskontrakter, forklares, kræves følgende oplyst: 

•  Regnskabspraksis for forsikringskontrakter og til-
hørende aktiver, forpligtelser, indtægter og om-
kostninger

•  Indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og 
om kostninger (samt pengestrømme, hvis den di-
rekte metode i IAS 7, Pengestrømsopgørelse, an-
vendes) fra forsikringskontrakter

• Metoder anvendt til at fastsætte forudsætninger 
 for ovennævnte indregnede beløb, og hvis 
 muligt kvantificere disse
•  Virkninger af ændringer i forudsætninger med se-

parat indikation af de ændringer, der i væsentlig 
grad påvirker regnskabet

• Afstemninger af ændringer i forsikringsforpligtelser, 
 genforsikringsaktiver og eventuelle aktiverede 
 erhvervelsesomkostninger.

Virksomheden skal afgive information, som giver 
regnskabsbrugerne mulighed for at vurdere arten og 
omfanget af risici fra forsikringskontrakter. Det bety-
der, at følgende skal oplyses:

•  Mål med, politikker og procedurer for styring af 
forsikringsrisici, samt metoder til styring af disse 
risici

•  Forsikringsrisici (brutto og for egen regning) ved-
rørende

 –  følsomhed over for forsikringsrisici (efter en af 
to bestemte metoder)

 –  koncentrationer af forsikringsrisici, herunder en 
beskrivelse af, hvordan ledelsen opgør koncen-
trationer, og en beskrivelse af de karakteristika, 
der er fælles for hver koncentration 

 –  oplysninger om faktiske erstatningskrav sam-
menholdt med tidligere skøn (dvs. udvikling i er-
statningskrav) 

 –  oplysninger om kreditrisiko, likviditetsrisiko og 
markedsrisiko.

Hvis et indbygget afledt finansielt instrument ikke 
skal måles særskilt til dagsværdi, er der krav om, at 
der oplyses om markedsrisici i noterne.
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IFRS 5
Omhandler  Regnskabsmæssig behandling af anlægsaktiver eller grupper af  

anlægsaktiver, der er bestemt for salg, og præsentation af og oplys-
ningskrav for ophørte aktiviteter

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 17, Udlodning af anlægsaktiver til ejere
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IFRS 5 fastsætter krav til indregning, måling og præsen-
tation af anlægsaktiver og grupper af aktiver bestemt 
for salg eller bestemt for udlodning til ejerne. Derud-
over indeholder IFRS 5 oplysnings- og præsentations-
krav for ophørte aktiviteter.

Klassifikationskriterierne og præsentationskravene i  
IFRS 5 vedrørende anlægsaktiver bestemt for salg gæl-
der for alle anlægsaktiver (non-current assets) og for 
alle grupper af aktiver, fx pengestrømsfrembringende 
enheder bestemt for salg . Hvis det er en gruppe af akti-
ver, der er bestemt for salg, gælder klassifikationskriteri-
erne og præsentationskravene for alle aktiver i den på-
gældende gruppe, uanset om der er tale om anlægs- 
a ktiver eller ej.

Målingsbestemmelserne i IFRS 5 gælder på tilsvarende 
måde for alle sådanne aktiver, bortset fra følgende spe-
cifikke undtagelser:

• udskudte skatteaktiver (IAS 12, Indkomstskatter)
• aktiver, som hidrører fra personaleydelser 
 (IAS 19, Personaleydelser)
•  finansielle aktiver, som er omfattet af IFRS 9,  

Finansielle instrumenter
• investeringsejendomme, der måles til dagsværdi 
 efter IAS 40, Investeringsejendomme
• biologiske aktiver, der måles til dagsværdi fratrukket 
 forventede salgsomkostninger efter IAS 41, Landbrug
•  kontraktrettigheder i henhold til forsikringskontrak-

ter som defineret i IFRS 4, Forsikringskontrakter.

Hovedindholdet af IFRS 5 kan beskrives som angivet i 
 figuren:

IFRS 5 
– Anlægsaktiver bestemt for 
salg og ophørte aktiviteter

Anvendelsesområde

Definition af ophørte aktiviteter

Rapporteringstidspunkt for ophørte aktiviteter

Resultat af ophørte aktiviteter

Definition af anlægsaktiver, der 
er bestemt for salg eller udlodning til ejere

Regnskabsmæssig behandling af anlægsaktiver, 
der er bestemt for salg

Del af en virksomhed, der er afhændet eller 
besiddes med henblik på videresalg

Når aktiviteten opfylder betingelsen om at være 
besiddet med henblik på videresalg

Skal præsenteres separat i resultatet

Aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi vil blive re-
aliseret ved salg eller udlodning til virksomhedens 

ejere snarere end ved fortsat anvendelse

Må ikke afskrives. Skal eventuelt nedskrives til 
dagsværdi fratrukket salgsomkostninger. 

Skal præsenteres separat i balancen
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Klassifikation 
Anlægsaktiver eller grupper af aktiver skal anses for at 
være bestemt for salg, hvis aktivernes regnskabsmæssi-
ge værdi primært vil blive realiseret ved salg snarere 
end ved fortsat brug af aktiverne. Dette anses alene for 
at være tilfældet, hvis aktiverne ”øjeblikkeligt” kan af-
hændes i deres nuværende stand og på vilkår, der er al-
mindelige for salg af de pågældende aktivtyper. Derud-
over skal salget være ”højst sandsynligt”, hvilket bl.a. 
indebærer, at:

•  ledelsen skal have vedtaget en plan for salget af akti-
verne, 

•  der skal være iværksat en aktiv proces for at finde en 
køber til aktiverne, 

•  aktiverne skal være sat til salg til en værdi, der svarer 
til markedsværdien, og 

•  salget skal forventes  gennemført inden for et år. 

Hvis aktiver anskaffes alene med videresalg for øje, skal 
de allerede på anskaffelsestidspunktet klassificeres som 
bestemt for salg, hvis kriterierne herfor er opfyldt, eller 
det er højst sandsynligt, at de vil blive opfyldt inden for 
kort tid efter overtagelsen (normalt inden for tre måne-
der).

Anlægsaktiver eller grupper af aktiver, der planlægges 
opgivet eller nedlukket, skal ikke klassificeres og be-
handles som bestemt for salg. Dette skyldes, at deres 
regnskabsmæssige værdier primært vil blive realiseret 
ved fortsat brug og ikke ved salg. Grupper af aktiver, der 
planlægges opgivet, som ikke længere anvendes i virk-
somheden, og som i øvrigt opfylder definitionen på en 
ophørt aktivitet, skal dog præsenteres som ophørt akti-
vitet (se nedenfor).

Anlægsaktiver eller grupper af aktiver skal tilsvarende 
anses for at være bestemt for udlodning til virksomhe-
dens ejere, når virksomheden er forpligtet til at udlodde 
aktiverne. Der gælder de samme betingelser som be-
skrevet ovenfor vedrørende aktiver bestemt for salg. 
Herudover skal sandsynligheden for ejernes godkendel-
se af udlodningen medtages ved vurderingen af, om  
udlodningen er “højst sandsynlig”. I det følgende gælder 
omtalen af aktiver bestemt for salg tilsvarende for  
aktiver bestemt for udlodning, medmindre andet er  
angivet.

Måling
Anlægsaktiver eller grupper af aktiver, der er bestemt 
for salg, skal måles til den laveste værdi af aktivernes 
regnskabsmæssige værdi og dagsværdien fratrukket 
salgsomkostninger (nettosalgspris). 

For grupper af aktiver, der er bestemt for salg, opgøres 
nettosalgsprisen for gruppen som helhed. Overstiger 
aktivernes regnskabsmæssige værdi den opgjorte net-
tosalgspris, skal nedskrivning fordeles efter bestemmel-
serne for pengestrømsfrembringende enheder i IAS 36, 
Værdiforringelse af aktiver. 

Nedskrivninger af aktiverne til nettosalgspris og even-
tuel efterfølgende tilbageførsel heraf skal indregnes i re-
sultatet. Tilbageførte nedskrivninger kan ikke overstige 
de nedskrivninger, der enten er foretaget  efter IFRS 5 
eller tidligere efter IAS 36.

Der skal ikke afskrives på anlægsaktiver, der er klassifi-
ceret som eller indgår i en gruppe af aktiver, der er klas-
sificeret som bestemt for salg. 

Hvis aktiver bestemt for salg ikke længere opfylder krite-
rierne for at være klassificeret som sådan, skal virksom-
heden ophøre med at præsentere aktiverne som be-
stemt for salg. På dette tidspunkt måles aktiverne til 
den laveste værdi af 

•  den regnskabsmæssige værdi, før aktiverne blev 
klassificeret som bestemt for salg, fratrukket  
almindelige afskrivninger, som ville være fore taget, 
hvis ikke aktiverne havde været klassificeret som  
bestemt for salg, og

•  nettorealisationsværdien på tidspunktet, hvor aktivet 
ikke længere klassificeres som bestemt for salg.

Dette gælder dog ikke, hvis aktiverne direkte omklassifi-
ceres til aktiver bestemt for udlodning, da dette anses 
for en forsættelse af den oprindelige plan med aktiver-
ne. Der skal således blot korrigeres for eventuelle for-
skelle mellem omkostninger til salg og omkostninger til 
udlodning. Det samme gælder, hvis aktiver omklassifice-
res direkte fra aktiver bestemt for udlodning til aktiver 
bestemt for salg.

Anlægsaktiver eller grupper af aktiver,  
der er bestemt for salg
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Præsentation
Anlægsaktiver og grupper af aktiver, der er bestemt for 
salg, skal præsenteres som en særskilt gruppe af om-
sætningsaktiver i balancen. Tilsvarende skal forpligtel-
ser, der er knyttet til grupper af aktiver bestemt for salg 
og overdrages sammen med aktiverne, præsenteres 
særskilt under kortfristet gæld. Aktiver og tilhørende 
forpligtelser må ikke modregnes.

Aktiverne og forpligtelserne skal specificeres i hoved-
grupper af aktiver og forpligtelser – fx immaterielle an-
lægsaktiver og materielle anlægsaktiver – enten direkte i 
balancen eller i noterne. Dette krav gælder dog ikke ny-
erhvervede dattervirksomheder, hvor hhv. aktiverne og 
forpligtelserne kan præsenteres som totalbeløb uden 
yderligere specifikation.

Sammenligningstal skal ikke tilpasses. 

Gevinster og tab ved op- eller nedreguleringer af an-
lægsaktiver eller grupper af aktiver, der er bestemt for 
salg, skal indregnes som en del af resultatet af virksom-

hedens fortsatte aktiviteter, medmindre de opfylder 
definitionen på en ophørt aktivitet (se nedenfor). 

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Ifølge ÅRL skal ophørende aktiviteter præsenteres sær-
skilt i resultatopgørelse og balance.

ÅRL indeholder herudover ikke specifikke krav til præ-
sentation af anlægsaktiver bestemt for salg, som ikke er 
en del af en ophørende aktivitet.

Generelt skal virksomheden give de oplysninger, der 
er nødvendige for, at regnskabsbrugere kan vurdere 
den økonomiske effekt af afhændelsen af anlægsak-
tiver eller grupper af aktiver. 

I det regnskabsår, hvor et anlægsaktiv eller en grup-
pe af aktiver klassificeres som bestemt for salg eller 
sælges, skal følgende oplysninger gives:

• En beskrivelse af anlægsaktivet eller gruppen af 
 aktiver
• En beskrivelse af forhold og betingelser for 
 salget eller det forventede salg samt måden, 
 hvorpå salget forventes at finde sted, og det 
 forventede salgstidspunkt
• Gevinster og tab ved op- eller nedregulering af 
 aktivernes værdier og angivelse af, i hvilken post 
 i resultatet de er indregnet, medmindre dette 
 fremgår direkte af resultatet

• Hvis segmentoplysninger gives, skal det angives, 
 i hvilket segment aktiverne eller gruppen af 
 aktiver indgår.

Hvis klassifikationen af et anlægsaktiv eller en grup-
pe af aktiver ændres, skal begrundelsen for denne 
ændring oplyses. Desuden skal effekten af ændrin-
gen på indeværende og eventuelle tidligere regn-
skabsårs driftsresultat oplyses.

Oplysningskrav i andre IFRS-standarder gælder ikke 
for aktiver eller grupper af aktiver bestemt for salg, 
medmindre disse standarder indeholder specifikke 
oplysningskrav for aktiver eller grupper af aktiver be-
stemt for salg. Dog skal der oplyses om måling af ak-
tiver og forpligtelser, som indgår i en gruppe af akti-
ver bestemt for salg, der ikke er omfattet af mål ings - 
bestemmelserne i IFRS 5, og hvor andre IFRS-stan-
darder kræver oplysning om måling. 

Oplysninger i regnskabet 

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

ÅRL tillader ikke, at der undlades at afskrive på materi-
elle og immaterielle anlægsaktiver, der fortsat anven-
des af virksomheden.
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Ophørte aktiviteter er dele af en virksomhed, der enten 
er afhændet eller klassificeret som bestemt for salg, og 
som:

•  udgør et identificerbart, betydeligt forretningsområ-
de eller geografisk område,

•  er en del af en samlet, koordineret plan om at af-
hænde et identificerbart, betydeligt forretningsom-
råde eller geografisk område, eller

•  er en dattervirksomhed, der er erhvervet udelukken-
de med salg for øje. 

En ophørt aktivitet skal have udgjort en pengestrøms-
frembringende enhed inden den hhv. blev afhændet  
eller sat til salg.

En aktivitet skal klassificeres som ophørt fra den dag, 
hvor virksomheden har afhændet aktiviteten, eller på  
det tidspunkt, hvor aktiviteten opfylder kriterierne for at  
blive klassificeret som bestemt for salg.

Hvis en gruppe af aktiver bestemt for salg, som også 
opfyldte kriterierne for ophørte aktiviteter, ikke længere 
klassificeres som sådan, skal resultaterne fra aktiverne 
indgå i resultat af fortsættende aktiviteter for alle præ-
senterede perioder.

Ophørte aktiviteter

Oplysninger i regnskabet

Resultat efter skat af ophørte aktiviteter – der består 
af driftsresultat efter skat og gevinster eller tab fra 
dagsværdireguleringer hhv. gevinst eller tab ved salg 
af aktiverne – skal præsenteres særskilt i resultatet.

Der skal gives detaljerede oplysninger om omsæt-
ning, omkostninger, skat, gevinster og tab i enten  
noterne eller direkte i resultatet, og de skal være  
adskilt fra virksomhedens fortsættende aktiviteter.

Sammenligningstal skal tilpasses i overensstem-
melse hermed.

Nettopengestrømmene fra hhv. drifts-, investerings- 
og finansieringsaktiviteter fra ophørte aktiviteter skal 
præsenteres særskilt – enten direkte i pengestrøms-
opgørelsen eller i noterne hertil. 

Sammenligningstallene skal tilpasses.

Kravet om detaljerede oplysninger til resultat- og 
pengestrømsopgørelserne gælder ikke for nyanskaf-
fede dattervirksomheder, som opfylder kriterierne 
for klassifikation som bestemt for salg ved overtagel-
sen.

Oplysningskrav i andre IFRS-standarder gælder ikke for 
ophørte aktiviteter, medmindre disse standarder inde-
holder specifikke oplysningskrav for ophørte aktiviteter.

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Ifølge ÅRL skal ophørende aktiviteter (herunder aktivite-
ter under nedlukning) præsenteres særskilt i resultat-
opgørelse og balance. Præsentation af ophørende akti-
viteter er ikke et krav for virksomheder i regnskabs - 
klasse B. 

Der skal som udgangspunkt ske tilpasning af sammen-
ligningstal. ÅRL tillader dog at sammenligningstal ikke 
tilpasses, hvis den manglende sammenlignelighed i for-
hold til foregående års poster skyldes ændringer i virk-
somhedens aktiviteter.
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IFRS 6
Omhandler Regnskabsmæssig behandling af aktiviteter inden for efterforskning og 
 vurdering af mineralressourcer

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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IFRS 6 omfatter en virksomheds aktiviteter vedrørende 
efterforskning og vurdering af mineralressourcer. IFRS 6 
må anses som en foreløbig standard, der indeholder 
visse midlertidige lempelser i forhold til andre standar-

der for at reducere behovet for at ændre anvendt regn-
skabspraksis, når virksomheder, der beskæftiger sig 
med efterforskning og vurdering af mineralressourcer, 
anvender IFRS for første gang. 

IFRS 6 gælder for de omkostninger, som virksomheden 
afholder til efterforskning og vurdering af mineralres-
sourcer (fx olie, naturgas eller mineraler).

Følgende omkostninger er ikke omfattet af standarden:
• Omkostninger, der afholdes, inden retten til at 
 udføre efterforskning i et givet område er opnået.
• Omkostninger, der afholdes efter det tidspunkt, hvor 
 virksomheden kan påvise, at det vil være teknisk 
 muligt og lønsomt at udvinde de pågældende 
 mineralressourcer.

IFRS 6 fastsætter ikke detaljerede bestemmelser for 
den regnskabsmæssige behandling af aktiver og om-
kostninger, der er forbundet med efterforsknings- og 
vurderingsaktiviteter i relation til mineralressourcer. 
Men den giver virksomheder, der er omfattet af stan-
darden, mulighed for at fortsætte med den hidtidige 
regnskabspraksis, forudsat at denne giver relevant og 
pålidelig information til regnskabslæserne i overens-
stemmelse med afsnit 10 i IAS 8, Anvendt regnskabsprak
sis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl. En virk-
somhed er dog ikke forpligtet til at inddrage 

bestemmelser i andre IFRS standarder og IFRS-begrebs-
rammen eller regnskabsbestemmelser, der er udstedt af 
andre organer med en tilsvarende begrebsramme som 
IFRS, som foreskrevet i IAS 8.

IFRS 6 tillader kun ændring i den anvendte regnskabs-
praksis for omkostninger til efterforskning og vurdering 
af mineralressourcer, hvis ændringen gør regnskabet 
mere relevant eller pålideligt i overensstemmelse med 
kriterierne i IAS 8.

Efterforsknings- og vurderingsaktiver skal ved første 
indregning i balancen måles til kostpris. Når der vælges 
regnskabspraksis, fastsætter virksomheden selv, hvilke 
omkostninger der medtages i kostprisen for aktiverne. 
Den valgte regnskabspraksis skal anvendes konsistent. 

Omkostninger ved opnåelse/køb af efterforskningsret-
tigheder, topografiske, geologiske, geokemiske og geo-
fysiske studier, prøveboringer og aktiviteter, der vedrø-
rer vurdering af den tekniske og økonomiske mulighed 
for at udvinde mineralressourcer, er eksempler på om-
kostninger, som vil kunne indgå i kostprisen.

IFRS 6 
– Efterforskning og vurde-
ring af mineralressourcer

Efterforsknings- og vurderingsaktiviteter

Valg af regnskabsmæssig behandling

Måling ved første indregning
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Virksomhederne kan vælge at måle efterforsknings- og 
vurderingsaktiver til kostpris eller til en omvurderet 
værdi, der svarer til dagsværdien, forudsat at dagsvær-
dien opgøres systematisk for alle aktiver af samme kate-
gori, og at den kan opgøres pålideligt.

Hvis virksomheden vælger at måle aktiverne til omvur-
deret værdi (dagsværdi), gælder bestemmelserne i hhv. 

IAS 16, Materielle anlægsaktiver og IAS 38, Immaterielle 
aktiver for omvurdering af sådanne aktiver.

Eventuelle reetableringsforpligtelser, som virksomhe-
den måtte blive pålagt som følge af efterforskning og 
vurdering af mineralressourcer, skal behandles efter IAS 
37, Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventual
aktiver.

Da det er vanskeligt at indhente tilstrækkelig informati-
on til at opgøre forventede fremtidige pengestrømme 
fra efterforsknings- og vurderingsaktiviteterne, indehol-
der IFRS 6 visse lempelser i forhold til bestemmelserne i 
IAS 36, Værdiforringelse af aktiver, vedrørende identifice-
ring af situationer, hvor der skal foretages værdiforrin-
gelsestest. Der skal ifølge IFRS 6 foretages en detaljeret 
værdiforringelsestest efter principperne i IAS 36, når 
forhold og omstændigheder indikerer, at den regn-
skabsmæssige værdi af aktivet overstiger genindvin-
dingsværdien. IFRS 6 indeholder eksempler på forhold 

og omstændigheder, der kan indikere, at aktivet er  
værdiforringet, og som skal danne grundlag for virk-
somhedens vurdering i stedet for kriterierne i IAS 36.

Lempelserne i IFRS 6 betyder endvidere, at penge-
strømsfrembringende enheder (CGU’er – Cash Genera
ting Units), der beskæftiger sig med efterforsknings- og 
vurderingsaktiviteter, kan fastlægges på et højere ni-
veau, end det ville være tilfældet efter IAS 36, dog ikke 
højere end et driftssegment, som defineret i IFRS 8, 
Driftssegmenter.

Efterfølgende måling

Værdiforringelsestest

Oplysninger i regnskabet
IFRS 6 kræver, at efterforsknings- og vurderingsakti-
ver præsenteres i overensstemmelse med deres 
substans som enten materielle anlægsaktiver eller 
immaterielle aktiver. Oplysningskravene i IAS 16 og 
IAS 38 gælder tilsvarende for efterforsknings- og 
vurderingsaktiver.

Virksomheden skal oplyse om anvendt regnskabs-
praksis for efterforsknings- og vurderingsomkostnin-
ger, herunder praksis for indregning og måling af ef-
terforsknings- og vurderingsaktiver. 

Der skal desuden gives beløbsmæssige oplysninger 
om aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger 
samt pengestrømme vedrørende efterforskning og 
vurdering af mineralressourcer.
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IFRS 7
Omhandler  Finansielle instrumenter: Oplysninger 

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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IFRS 7 omhandler oplysninger om finansielle instrumen-
ter. Standarden gælder for alle typer af virksomheder, 
der har finansielle instrumenter, men oplysningskrave-
nes omfang afhænger af omfanget af virksomhedens 
brug af finansielle instrumenter og eksponering for fi-
nansielle risici.

Formålet med IFRS 7 er at sikre, at regnskaberne inde-
holder oplysninger, der sætter regnskabsbrugerne i 
stand til at vurdere: 

• finansielle instrumenters betydning for virksomhe-
dens finansielle stilling og resultat

• arten og omfanget af de risici, som virksomheden 
ved brugen af finansielle instrumenter er ekspo-
neret for i løbet af året og på balancedagen, og 
hvordan den styrer disse risici.

IFRS 7 skal anvendes på alle typer af finansielle instru-
menter med undtagelse af:

•  kapitalinteresser i dattervirksomheder, associerede 
virksomheder og joint ventures omfattet af hhv. IFRS 
10, Koncernregnskaber, IAS 27, Separate regn skaber, 
IAS 28, Investeringer i associerede virksomheder og joint 
ventures, medmindre disse indregnes og måles i over-
ensstemmelse med IFRS 9, Finansielle instrumenter

•  pensionsordninger omfattet af IAS 19, Personale
ydelser

•  forsikringskontrakter omfattet af IFRS 4, Forsikrings
kontrakter (IFRS 17, Forsikringskontrakter)

•  aktiebaseret vederlæggelse omfattet af IFRS 2, Aktie
baseret vederlæggelse.

•  instrumenter, som skal klassificeres som egenkapital 
i henhold til paragraf 16A og 16B eller 16C og 16D i 
IAS 32, Finansielle instrumenter: Præsentation.

Både primære finansielle instrumenter, såsom tilgode-
ha vender, likvider, gæld og porteføljeaktier, og afledte 
finansielle instrumenter, såsom optioner, futures, ter-
mins  forretninger samt rente- og valutaswaps, er om fat-
tet af IFRS 7. Standarden omfatter også ikke-indregnede 
fi nansielle instrumenter som, uden at være omfattet af 
bestemmelserne i IFRS 9, er omfattet af IFRS 7 (fx visse 
lånetil sagn).

Aftaler om fremtidige køb og salg af ikke-finansielle ak-
tiver (fx varelager) er omfattet af både IFRS 7 og IFRS 9, 
hvis aftalen kan nettoafregnes kontant eller med andre 
finansielle instrumenter. Undtaget er dog de tilfælde, 
hvor aftalerne indgås og opretholdes med det formål at 
modtage et ikke-finansielt aktiv eller påtage en ikke- 
fi nan siel forpligtelse i henhold til virksomhedens for-
vente de købs- eller salgsstrategi, og virksomheden ikke 
har valgt at indregne dem til dagsværdi i overensstem-
melse med IFRS 9. Dette omfatter eksempelvis aftaler 
om fremtidigt varekøb eller varesalg.

Standardens oplysningskrav vedrørende kreditrisiko 
gælder desuden for de rettigheder, som iht. IFRS 15, 
Omsætning fra kontrakter med kunder, skal behandles i 
overensstemmelse med IFRS 9.

IFRS 7
– Finansielle instrumenter:
Oplysninger

Anvendelsesområde
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Virksomheden skal give informationer, der sætter regn-
skabsbrugerne i stand til at vurdere, hvor væsentlige fi-
nansielle instrumenter er for dens finansielle stilling og 
resultater. IFRS 7 konkretiserer dette yderligere i form 
af en række specifikke oplysningskrav vedrørende fi-
nansiel le instrumenters betydning for balancen, total-
indkomst opgørelsen samt noteoplysningerne. 

Balancen
Der skal oplyses om de regnskabsmæssige værdier for 
hver af følgende kategorier, som alle er defineret i IFRS 9:

Betydningen af finansielle instrumenter for 
den finansielle stilling og resultatet

Hovedindholdet af IFRS 7 kan opsummeres som vist i figuren:

Visse oplysninger kræves opdelt i grupper af finansielle 
instrumenter. Opdeling i grupper skal baseres på, hvad 
der er passende for de konkrete oplysningskrav, og un-
der hensyntagen til de finansielle instrumenters karak-

teristika. Endvidere skal der gives tilstrækkelige oplys-
ninger til, at regnskabslæser kan følge dem til de 
regnskabspo ster, der præsenteres i balancen.

Standardens oplysningskrav

Standardens meget specifikke oplysningskrav er ikke 
udtømmende beskrevet i denne publikation. Vi hen-
viser til Deloitte-publikationen ”iGAAP 2018 Finan cial 
Instruments  IFRS 9  and related Standards”, som kan 

erhverves via forlaget Wolters Kluwer, samt Deloittes 
IFRS eksempelregnskab, som kan downloades fra 
www.iasplus.com

IFRS 7
Grupper af finansielle 

instrumenter og 
niveau af oplysninger 

Art og omfang af 
risici vedr. finansielle 

instrumenter 

Overdragelse af 
finansielle 

instrumenter 
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opgørelse 
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Kategorier af 
finansielle aktiver og 

forpligtelser 

Finansielle aktiver og 
forpligtelser til dags-
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Oplysningerne kan gives som særskilte poster i balan-
cen eller i noterne.

Der er endvidere særlige og omfattende oplysningskrav 
for:

Kategorier af finansielle aktiver
• Finansielle aktiver til dagsværdi via resultatet med 

særskilte oplysninger om
o Finansielle aktiver, som virksomheden har valgt 

at klassificere til denne kategori i overens-
stemmelse med IFRS 9

o Finansielle aktiver, som IFRS 9 kræver klassi-
ficeret til denne kategori.

• Finansielle aktiver, der måles til amortiseret 
kostpris

• Finansielle aktiver til dagsværdi via øvrig total-
indkomst opdelt på 
o Fordringer
o Egenkapitalinstrumenter.

Kategorier af finansielle forpligtelser
• Finansielle forpligtelser til dagsværdi via resultatet 

med særskilte oplysninger om
o Finansielle forpligtelser, som virksomheden har 

valgt at klassificere til denne kategori i overens-
stemmelse med IFRS 9

o Finansielle forpligtelser, som IFRS 9 kræver 
klassificeret til denne kategori.

• Finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret 
kostpris.

Finansielle aktiver målt til dags-
værdi via resultatet

• Maksimal kreditrisiko
•  Reduktion i kreditrisikoen som følge af kreditderivater eller lignende instru-

menter
• Ændring i dagsværdi som følge af ændring i kreditrisiko
• Metode anvendt til opgørelse af denne ændring relateret til kreditrisiko.

Finansielle forpligtelser målt til 
dagsværdi via resultatet, med 
ændringer relateret til egen kre-
ditrisiko i øvrig totalindkomst

• Ændring i dagsværdi som følge af ændring i egen kreditrisiko
•  Forskel mellem forpligtelsernes regnskabsmæssige værdi og det, virksom-

heden i dag ville være kontraktmæssigt forpligtet til at betale på forplig-
telsernes forfaldstidspunkt

•  Periodens overførsel af akkumuleret gevinst/tab inden for egenkapital og 
årsag hertil

•  Ved ophør af indregning, det beløb (hvis relevant), der er indregnet i øvrig 
totalindkomst

• Metode anvendt til opgørelse af ændring relateret til kreditrisiko
•  Metodik anvendt til afgørelse af, om ændring relateret til kreditrisiko skal 

indregnes i resultatet eller i øvrig totalindkomst.

Finansielle forpligtelser målt til 
dagsværdi via resultatet, inkl. 
ændringer relateret til egen  
kreditrisiko

• Ændring i dagsværdi som følge af ændring i egen kreditrisiko
•  Forskel mellem forpligtelsernes regnskabsmæssige værdi og det, virksom-

heden i dag ville være kontraktmæssigt forpligtet til at betale på forplig-
telsernes forfaldstidspunkt

• Metode anvendt til opgørelse af ændring relateret til kreditrisiko
•  Metodik anvendt til afgørelse af, om ændring relateret til egen kreditrisiko 

skal indregnes i resultatet eller i øvrig totalindkomst.

Egenkapitalinstrumenter målt til 
dagsværdi via øvrig totalind-
komst

•  Oplysning om, hvilke investeringer der er klassificeret til dagsværdi via 
øvrig totalindkomst

• Årsag til dette valg
• Dagsværdi for hver investering ultimo perioden
•  Indregnet udbytte opdelt på investeringer, der er indregnet ultimo peri-

oden, og investeringer, hvor indregning er ophørt i perioden
•  Overførsel af akkumuleret gevinst eller tab inden for egenkapitalen i peri-

oden og årsag hertil
•  For afhændede investeringer, årsagen til salget, dagsværdi på tidspunktet 

for salg og akkumuleret gevinst eller tab.
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Totalindkomstopgørelsen
Følgende indtægter, omkostninger, gevinster og tab skal 
fremgå direkte af totalindkomstopgørelsen eller noter-
ne:

• Gevinster og tab specificeret på kategorier af 
finansielle aktiver og forpligtelser

• For finansielle forpligtelser, som måles til dagsværdi 
via resultatet, opdeles gevinster og tab på beløb, 
som er indregnet i resultatet henholdsvis i øvrig 
totalindkomst 

• Renteindtægter og -udgifter vedrørende finansielle 
aktiver og forpligtelser, der ikke måles til dagsværdi 
gennem resultatet

• Finansielle indtægter og omkostninger, der ikke ind-
går i opgørelsen af den effektive rente, (fx ge byrer) 
hidrørende fra finansielle aktiver og for pligtelser, 
der ikke måles til dagsværdi og fra forvaltnings-
aktiviteter

•  Gevinst og tab ved ophør af indregning af finansielle 
aktiver, der måles til amortiseret kostpris, samt år-
sagen til ophør af indregning.

Reklassifikation, finansielle akti-
ver (fordringer)

•  Dato for reklassifikation, reklassificeret beløb samt detaljeret beskrivelse af 
ændringen i forretningsmodel og effekt på regnskabet

•  Forr aktiver reklassificeret fra dagsværdi via resultatet oplyses effektiv 
rente pr. dato for reklassifikation og indregnet renteindtægt, indtil aktivet 
ikke længere er indregnet

•  I perioden, hvor et aktiv (fordringer) reklassificeres fra dagsværdi via øvrig 
totalindkomst eller fra dagsværdi via resultatet (fordringer), oplyses dags-
værdi ultimo perioden samt gevinst eller tab, der ville have været indreg-
net i resultatet eller øvrig totalindkomst, hvis aktivet ikke var reklassificeret.

Modregning • Der skal i tabelform gives oplysning om:
i)  Bruttobeløb for det finansielle aktiv og den finansielle forpligtelse (før 

modregning)
ii) Modregnet beløb
iii) Nettobeløb (i – ii)
iv)  Beløb, som ikke opfylder modregningskriterierne i IAS 32, men som via 

aftale kan modregnes (fx via såkaldte master netting agreements)
v) Beløb vedrørende sikkerhedsstillelser
vi) Nettobeløb (iii – iv og v)

•  Beskrivelse af rettigheder til modregning i henhold til master netting 
agreements og lignende aftaler, som indgår i iv) ovenfor.

Sikkerhedsstillelser •  Regnskabsmæssig værdi af aktiver, som er lagt til sikkerhed for forpligtels-
er eller eventualforpligtelser, samt løbetid og vilkår for sikkerhedsstillelsen

•  For modtagne sikkerhedsstillelser, som virksomheden kan disponere over, 
oplyses dagsværdi af sikkerhedsstillelsen, dagsværdi af solgt eller genpant-
sat sikkerhedsstillelse, og om sikkerhedsstillelsen skal returneres, samt lø-
betid og vilkår for sikkerhedsstillelsen.

Hensættelse til tab på tilgode-
havender

•  For finansielle aktiver målt til dagsværdi via øvrig totalindkomst (fordringer) 
indregnes hensættelse til tab ikke som en reduktion af den bogførte værdi 
af aktivet, men i øvrig totalindkomst. Hensættelse til tab på sådanne aktiver 
skal vises i noterne.

Sammensatte finansielle instru-
menter med flere indbyggede 
derivater

•  Hvis  sammensatte finansielle instrumenter, som består af både et gælds- 
og et egenkapitalelement, indeholder flere indbyrdes afhængige ind-
byggede derivater, skal dette oplyses.

Misligholdelse af låneaftaler •  Detaljer om misligholdelsen i årets løb, herunder om denne relaterer sig til 
betaling af hovedstol og/eller renter eller brud på lånebetingelser

• Regnskabsmæssig værdi af lån, som er misligholdt på balancedagen
•  Om misligholdelsen er udbedret, eller lånebetingelserne er genforhandlet 

efter balancedagen.
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Andre oplysningskrav
Anvendt regnskabspraksis
Der skal oplyses om anvendt regnskabspraksis i over-
ens stemmelse med kravene i IAS 1, Præsentation af 
regn skaber, herunder målegrundlag og anvendt regn-
skabs praksis i øvrigt, som er relevant for forståelsen af 
årsrapporten.

Oplysning om sikringsaktiviteter
IFRS har omfattende oplysningskrav vedrørende virk-
somhedens sikringsaktiviteter, når virksomheden vælger 
at anvende regnskabsmæssig sikring i overensstemmel-
se med IFRS 9. Oplysningerne skal give regnskabs læser 
information om 

•  virksomhedens risikostyringsstrategi, og hvordan 
den anvendes til at styre risici

•  hvordan sikringsaktiviteterne påvirker beløb, tids-
punkt og usikkerhed vedrørende fremtidige penge-
strømme

•  effekten af den regnskabsmæssige sikring på virk-
somhedens balance, totalindkomstopgørelse og 
egenkapitalopgørelse.

Oplysningerne skal gives samlet i en særskilt note eller 
et særskilt afsnit i regnskabet. Der er dog ikke krav om 
gentagelse af information, der allerede fremgår andre 
steder, fx i ledelsesberetning eller risikostyringsrapport, 
forudsat at noten indeholder tydelig krydsreference 
hertil, og at informationen er tilgængelig for regnskabs-
bruger i samme format og på samme tidspunkt som 
årsrapporten.

Riskostyringsstrategi Virksomheden skal beskrive risikostyringsstrategien for hver risikokategori, 
som besluttes sikret. Beskrivelsen skal gøre regnskabslæser i stand til at vur-
dere, hvordan de enkelte risici opstår, hvordan risikoen styres samt omfanget 
af eksponering. Informationen skal bl.a. indeholde beskrivelse af
• anvendte sikringsinstrumenter
•  metode for fastlæggelse af økonomisk sammenhæng mellem den sikrede 

risiko og sikringsinstrumentet
• fastlæggelse af sikringsrate og kilder til sikringsineffektivitet.

Hvis virksomheden sikrer et specifikt risikoelement i en post/transaktion, skal 
der gives yderligere kvalitative og kvantitative oplysninger om dette forhold.

Beløb, tidspunkt og usikkerhed 
vedrørende fremtidige 
pengestrømme

For hver risikokategori skal følgende oplyses:
• Forfaldsoversigt for nominelle beløb i sikringsinstrumenterne
• Gennemsnitlige priser eller satser i sikringsinstrumenterne
•  Kilder til sikringsineffektivitet, som forventes at påvirke sikringsforholdet i 

dets løbetid
•  Andre kilder til sikringsineffektivitet, som opstår i sikringsforholdet, og årsa-

gen hertil
•  Beskrivelse af forventede pengestrømme, som ikke længere forventes 

gennemført, hvor der er anvendt pengestrømssikring i en tidligere regn-
skabsperiode.

Hvis virksomheden i overensstemmelse med IFRS 9 anvender en dynamisk 
proces for sikring, hvor såvel eksponering som sikringsinstrumenter løbende 
ændres, skal der gives særlige oplysninger i stedet for ovenstående.
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Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Oplysningskravene om sikringsaktiviteter i IFRS 7 er 
mere omfattende end kravene i ÅRL, der alene inde-
holder visse oplysningskrav om de metoder, som 
virksomheden har anvendt til sikring af henholdsvis 
værdien af aktiver og forpligtelser og værdien af for-
ventede fremtidige aktiver og forpligtelser.

ÅRL giver mulighed for at indregne og måle finan-
sielle aktiver og forpligtelser i overensstemmelse 
med IFRS. Vælges denne mulighed, skal der også gi-
ves oplysninger om finansielle aktiver og forpligtel-
ser i overensstemmelse med IFRS, herunder IFRS 7.

Effekt af sikring på balance og 
resultater

Der skal i tabelform gives følgende oplysninger opdelt på risikokategorier:

Sikringsinstrumenter
•  Opdelt på sikringstyper – oplysninger vedr. i) bogført værdi, ii) linje i balan-

cen, hvori sikringsinstrumentet indgår, iii) ændring i dagsværdi anvendt til 
opgørelse af periodens sikringsineffektivitet og iv) nominelle beløb (inkl. 
mængder som fx ton, m2).

Dagsværdisikring
•  Oplysninger vedr. den sikrede post, herunder i) bogført værdi af sikret post 

opdelt på aktiver og forpligtelser, ii) akkumuleret beløb indregnet i bogført 
værdi fra sikringsforholdet, iii) linje i balancen, hvori den sikrede post er ind-
regnet, iv) ændring i dagsværdi anvendt til opgørelse af sikringsineffektivitet 
i perioden og v) akkumulerede dagsværdiregulering for poster, som ikke 
længere reguleres for sikringsgevinster og tab ifølge IFRS 9.

• Sikringsineffektivitet
• Linje i totalindkomstopgørelsen, hvori sikringsineffektiviteten er indregnet.

Pengestrømssikring og sikring af nettoinvestering i udenlandske enheder
•  Oplysninger vedr. den sikrede post, herunder i) ændring i dagsværdi an-

vendt til opgørelse af sikringsineffektivitet, ii) beløb i sikringsreserven og 
valutaomregningsreserven i egenkapitalen opdelt på poster, der fortsat 
sik res, og poster, hvor sikring er ophørt

•  Beløb indregnet i totalindkomstopgørelsen i perioden, herunder i) sikrings-
gevinster og -tab indregnet i øvrig totalindkomst, ii) sikringsineffektivitet 
ind regnet i resultatet, og hvilken linje dette er indregnet i, iii) beløb recirkul-
eret fra reserverne til resultatet, opdelt på årsag til recirkulering, samt linje 
i resultatopgørelsen, hvori beløbet er indregnet, iv) sikringsgevinster og 
-tab indregnet i en særskilt linje i totalindkomsten vedr. sikring af nettoin-
vestering.

Afstemningen af hver post i egenkapitalen og analysen af øvrig totalindkomst, 
som er krævet i IAS 1, skal vises for hver risikokategori og skal særskilt vise sik-
ringsgevinster og -tab indregnet i øvrig totalindkomst, recirkulerede beløb, ba-
sis adjustments, specifikation af omkostninger vedr. sikring (tidsværdi for op-
tioner, terminselementet (forward element) i en terminskontrakt eller valuta - 
spændet (currency basis spread)).

Der er desuden yderligere oplysningskrav i de tilfælde, 
hvor virksomheden måler et finansielt instrument til 

dagsværdi via resultatet, fordi virksomheden anvender 
et afledt kreditinstrument til at styre kreditrisikoen.
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Der skal gives kvalitative og kvantitative informationer, 
der sætter regnskabsbrugerne i stand til at vurdere 
virk somhedens eksponering for finansielle risici på 
balance dagen. Der skal herunder gives oplysninger om, 
hvilke typer risici der er forbundet med anvendelse af 
finansiel le instrumenter, og hvordan virksomheden sty-
rer disse ri sici. Typiske eksempler på risici er kredit-,  
likviditets- og markedsrisici. Disse oplysninger kan gives 
i fx ledelsesberetningen med en tydelig henvisning fra 
noterne.

Kvalitative oplysninger
For hver type risiko vedrørende finansielle instrumenter 
skal virksomheden oplyse:

a. De risici, virksomheden er udsat for, og hvordan de 
opstår

b. Virksomhedens mål, politikker og procedurer for 
styring af disse risici og de metoder, der anvendes 
til måling af disse risici

c. Ændringer i a. og b. ovenfor i forhold til foregående 
regnskabsår.

Art og omfang af risici forbundet med finansielle  
instrumenter

Oplysning om dagsværdi
Der skal gives oplysninger om dagsværdien for hver 
gruppe  af finansielle aktiver og forpligtelser, på en så-
dan måde at dagsværdien kan sammenlignes med de 
regn skabsmæssige værdier. Dagsværdien skal dog bl.a. 
ikke oplyses, når den regnskabsmæssige værdi stort set 
sva rer til dagsværdien (fx kortsigtede tilgodehavender 
fra salg og kortfristede forpligtelser). 

Hvis et finansielt instrument ikke handles på et aktivt 
marked eller ikke værdiansættes udelukkende på 
grundlag af observarbare input, kan der opstå forskelle 
mellem kostprisen og dagsværdien af det finansielle in-
strument på tidspunktet for første indregning, som ikke 

må indregnes straks som en gevinst eller et tab i resul-
tatet. I sådanne tilfælde skal der for hver gruppe  af fi-
nansielle aktiver og forpligtelser oplyses om anvendt 
regn skabspraksis for indregning af denne forskel i re-
sultatet. Virksomheden skal forklare, hvorfor kostprisen 
ikke kan danne grundlag for dagsværdien, og herunder 
beskrive det grundlag, som understøtter dagsværdien. 
Der skal desuden foretages en afstemning af den sam-
lede forskel primo og ultimo perioden, som endnu ikke 
er indregnet i resul tatet,

IFRS 13, Dagsværdimåling indeholder en lang række 
yderligere oplysningskrav for dagsværdi, herunder op-
lysninger relateret til dagsværdihierarkiet.

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

ÅRL kræver oplysning om omfang og karakter af af-
ledte finansielle instrumenter, som løbende måles til 
dagsværdi, samt væsentlige betingelser, som kan få 
betydning for beløbet, tidspunktet og sikkerheden 
for fremtidige pengestrømme. 

Herudover kræver ÅRL blot,  at ledelsesberetningen 
indeholder beskrivelse af de særlige risici, herunder 
finansielle  risici som virksomheden kan påvirkes af.

Kvantitative oplysninger
For hver type risiko vedrørende finansielle instrumenter 
skal virksomheden oplyse:

a.  Sammenfattende kvantitative data om den pågæl-
dende risiko for virksomheden på balancedagen. 
Oplysningerne skal være baseret på de informati-
oner, der gives til virksomhedens ledelse.

b.  Oplysninger vedrørende kreditrisiko, likviditetsrisiko 
og markedsrisiko som beskrevet nedenfor, medmin-
dre oplysningerne indgår under a.

c.  Koncentrationer af risici, i det omfang oplysningerne 
ikke indgår under a. og b. ovenfor.

Hvis risiciene på balancedagen ikke er repræsentative 
for virksomhedens eksponering overfor risici i regn-
skabs pe rioden, skal der gives yderligere oplysninger, 
der er re præsentative for virksomhedens risikoekspo-
nering i regnskabsperioden.

Kreditrisiko
Kreditrisiko er risikoen for, at modparten påfører virk-
somheden et finansielt tab som følge af manglende ind-
frielse af sin forpligtelse.
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Risikostyringspolitikker og –  
procedurer

Virksomheden skal forklare sine politikker og procedurer for styring af kredit-
risici og sammenhængen til indregning og måling af kredittab. Det omfatter 
bl.a. oplysning om, hvordan en væsentlig stigning i kreditrisiko faslægges, 
hvordan misligholdelse defineres, hvornår et aktiv anses som værende værdi-
forringet samt virksomhedens politik for afskrivning af et finansielt aktiv som 
værende tabt.

Desuden skal der oplyses om input, forudsætninger og vurderingsteknikker 
anvendt til at opgøre 12 måneders og livslangt kredittab, hvordan virksomhe-
den anvender fremadskuende information samt eventuelle ændringer i vur-
deringsteknikkerne eller væsentlige forudsætninger.

Kvalitative og kvantitative  
oplysninger vedr. forventede 
kredittab

For hver gruppe af finansielle aktiver skal følgende oplyses:
•  Afstemning fra primo til ultimo af hensættelse til tab opdelt på aktiver, der 

var værdiforringet på købstidspunktet, aktiver, hvor hensættelse til tab er 
opgjort til forventede kredittab over 12 måneder samt aktiver, hvor hen-
sættelsen er opgjort til forventede kredittab i hele løbetiden. Oplysninger 
vedr. sidstnævnte skal yderligere opdeles i aktiver, hvor kreditrisiko er ste-
get, uden at aktivet er værdiforringet, aktiver, der er værdiforringet, samt 
varetilgodehavender, kontraktaktiver og leasingtilgodehavender.

•  Forklaring på, hvordan betydelige ændringer i bruttoværdierne har bidra-
get til ændringer i hensættelsen til tab.

•  Beløb, som bedst repræsenterer virksomhedens maksimale kreditrisiko før 
hensyntagen til sikkerhedsstillelser, beskrivelse af modtagne sikkerheds-
stillelser og herunder oplysning om aktiver uden hensættelse til tab som 
følge af sikkerhedsstillelser samt beløb for modtagne sikkerhedsstillelser 
for aktiver, der er værdiforringet på balancedagen.

Herudover skal der gives oplysninger om finansielle aktiver, som er modifice-
ret i perioden uden ophør af indregning, samt aktiver, der er afskrevet som 
tabt, men hvor der fortsat pågår inddrivelsesaktiviteter. 

Anvendelse af nedskrivningsmodellen i IFRS 9 involverer 
omfattende brug af ledelsesmæssige skøn. For at gøre 
regnskabsbruger i stand til at forstå effekten af kreditri-
sici kræver IFRS 7 omfattende og detaljerede oplysnin-
ger om, hvordan virksomheden har anvendt nedskriv-
ningsmodellen i IFRS 9, hvad resultatet heraf har været 
på hver gruppe af finansielle aktiver samt årsagen til 
ændringer i forventede kredittab. 

Virksomheden skal ved opfyldelse af nedenstående de-
taljerede oplysningskrav vurdere

•  Detaljeringsgraden i virksomhedens oplysninger og 
vægtning af de forskellige aspekter i oplysningskrave-
ne

•  Et passende niveau for aggregering og adskillelse af 
information

•  Om regnskabsbruger har behov for yderligere forkla-
ringer for at kunne vurdere de kvantitative oplysnin-
ger.
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Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for, at virksomheden ikke 
kan indfri sine finansielle forpligtelser. Virksomheden 
skal op lyse følgende vedrørende likviditetsrisiko:

 •  En løbetidsanalyse af finansielle forpligtelser, som vi-
ser de kontraktlige restløbetider opdelt på henholds-
vis ikke-afledte og afledte finansielle forpligtelser

 •  En beskrivelse af, hvordan virksomheden styrer den 
likviditetsrisiko, der er forbundet med de oplyste 
restløbetider.

Markedsrisiko
Markedsrisiko er risikoen for, at dagsværdien eller de 
fremtidige pengestrømme for et finansielt instrument 
ændres som følge af ændringer i markedskurser. Mar-
kedsrisiko omfatter tre typer af risici, i) valutarisiko, ii) 
renterisiko og iii) anden prisrisiko. Virksomheden skal 
oplyse følgende vedrørende markedsrisiko:

•   En følsomhedsanalyse for hver type markedsrisiko 
som virksomheden er udsat for pr. balancedagen. 
Analysen skal vise, hvordan resultat og egenkapital 
påvirkes af ændringer i relevante forudsætninger.

•   Metoder og forudsætninger for udarbejdelse af dis-
se følsomhedsanalyser.

•   Ændringer i anvendte metoder og forudsætninger i 
forhold til det foregående regnskabsår og begrun-
delsen herfor.

I stedet for ovennævnte analyser vedrørende markeds-
ri sici kan virksomheden anvende følsomhedsanalyser 
(fx value-at-risk), der viser hvordan forskellige risici er 
ind byrdes afhængige (fx renter og valutakurser), hvis 
sådan ne analyser anvendes til at styre finansielle risici.

Hvis de præsenterede følsomhedsanalyser ikke er re-
præ sen tative for risiciene forbundet med virksom-
hedens fi nansielle aktiver, skal dette oplyses. Endvidere 
skal det begrundes, hvis de ikke anses for repræsenta-
tive. 

Eksponering over for kreditrisiko Virksomheden skal oplyse brutto bogført værdi (før hensættelse til tab) for 
hver kreditrisikokategori samt kreditrisikoeksponering vedr. lånetilsagn og fi-
nansielle garantier.

Oplysningerne skal gives separat for aktiver, der var værdiforringet på købs-
tidspunktet, aktiver, hvor hensættelse til tab er opgjort til forventede kredittab 
over 12 måneder, samt aktiver, hvor hensættelsen er opgjort til forventede 
kredittab i hele løbetiden. For sidstnævnte skal der yderligere opdeles i akti-
ver, hvor kreditrisiko er steget, uden at aktivet er værdiforringet, aktiver, der 
er værdiforringet, samt varetilgodehavender, kontraktaktiver og leasingtilgo-
dehavender.

For varetilgodehavender, kontraktaktiver og leasingtilgodehavender kan op-
lysningerne gives i form af en hensættelsesmatrix.

For finansielle aktiver omfattet af IFRS 7, men ikke omfattet af nedskrivnings-
reglerne i IFRS 9, (fx finansielle aktiver målt til dagsværdi via resultatet) skal 
der for hver gruppe af finansielle aktiver oplyses om den maksimale kreditrisi-
koeksponering samt eventuelle sikkerhedsstillelser mv.

Realisering af sikkerhedsstil lelser 
mv.

For finansielle eller ikke-finansielle aktiver, der er anskaffet som led i realise-
ring af sikkerhedsstillelser, skal følgende oplyses:
• Aktivets art og regnskabsmæssige værdi
•  Politikker for afhændelse eller brug i virksomhedens aktiviteter for aktiver, 

som ikke umiddelbart kan konverteres til kontanter.
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Virksomheden skal give oplysninger i en separat note i 
regnskabet for alle overdragne finansielle aktiver, hvor 
virksomheden fortsat er eksponeret i forhold til det 
overdragede aktiv, uanset om indregning af aktivet er 
ophørt eller ej. 

Virksomheden skal give oplysninger, som gør det muligt 
for regnskabsbruger at forstå forholdet mellem over-
dragne finansielle aktiver, hvor indregning ikke er op-
hørt fuldt ud, og de dermed forbundne forpligtelser, og 
at vurdere arten af og risici forbundet med virksomhe-
dens fortsatte involvering i finansielle aktiver, hvor ind-
regning er ophørt. 

Overdragne finansielle aktiver, hvor indregning ikke 
er ophørt fuldt ud
Hvis virksomheden har overdraget finansielle aktiver på 
en sådan måde, at ingen eller kun nogle af de overdrag-
ne finansielle aktiver opfylder kriterierne for ophør med 
indregning, skal virksomheden for hver gruppe af finan-
sielle aktiver, hvor indregning ikke er ophørt fuldt ud, 
oplyse følgende:

a. De overdragne aktivers art
b. Arten af virksomhedens risici og afkast knyttet til 

ejendomsretten
c. En beskrivelse af forholdet mellem de overdragne 

aktiver og de dermed forbundne forpligtelser
d. Hvis modpartens regres i forbindelse med de til-

knyttede forpligtelser er begrænset til de over-
dragne aktiver – en oversigt over dagsværdien af de 
overdragne aktiver, dagsværdien af de dermed for-
bundne forpligtelser og nettopositionen

e. Hvis virksomheden fortsætter med at indregne 
samtlige overdragne aktiver – regnskabsmæssige 
værdier af de overdragne aktiver og de dermed for-
bundne forpligtelser

f. Hvis virksomheden fortsætter med at indregne akti-
verne, i det omfang den fortsat har en involvering – 
de oprindelige aktivers samlede regnskabsmæssige 
værdi inden overdragelsen, den regnskabsmæssige 
værdi af de aktiver, virksomheden fortsætter med at 
indregne, og den regnskabsmæssige værdi af de 
dertil knyttede forpligtelser.

Overdragne finansielle aktiver, hvor indregning er op-
hørt fuldt ud
Hvis virksomheden ophører med at indregne overdrag-
ne finansielle aktiver fuldt ud, men fortsat har involve-
ring deri, skal virksomheden for hver type fortsat invol-
vering oplyse følgende:

a. Regnskabsmæssig værdi af de aktiver og for pligt-
elser, der er indregnet i virksomhedens balance, og 
som repræsenterer virksomhedens fortsatte invol-
vering i de finansielle aktiver, samt de regnskabs-
poster, hvori den regnskabsmæssige værdi af disse 
aktiver og forpligtelser er indregnet.

b. Dagsværdien af de aktiver og forpligtelser, der re-
præ senterer virksomhedens fortsatte involvering i 
de finansielle aktiver. 

c. Det beløb, der bedst repræsenterer virksomhedens 
maksimale eksponering over for tab som følge af 
den fortsatte involvering i de finansielle aktiver, og 
oplysninger om, hvordan den maksimale ekspone-
ring over for tab er opgjort.

d. De udiskonterede pengestrømme fra virksom-
heden, der vil eller kan være behov for med henblik 
på at tilbagekøbe de finansielle aktiver, eller andre 
beløb, der skal betales til erhververen vedrørende 
de overdragne aktiver. Hvis pengestrømmene fra 
virksomheden er variable, skal det oplyste beløb 
være baseret på forhold, der eksisterer på hver ba-
lancedag.

e. En analyse af restløbetiden for de under d. ovenfor 
anførte beløb.

f. Kvalitative oplysninger, som forklarer og under-
støtter de kvantitative oplysninger, der kræves un-
der a.-e. ovenfor.

Hvis virksomheden har mere end en type fortsat invol-
vering i et finansielt aktiv, hvor indregning er ophørt 
fuldt ud, kan ovennævnte oplysninger gives samlet og 
præsenteres som én type fortsat involvering.

Virksomheden skal derudover oplyse om gevinst eller 
tab ved overdragelsen, samt indtægter og omkostnin-
ger fra virksomhedens fortsatte involvering. Hvis over-
dragelse af finansielle aktiver ikke er jævnt fordelt over 
regnskabsperioden, fx når overdragelserne sker tæt på 
balancedagen, skal der gives særlige oplysninger her-
om.

Overdragelse af finansielle aktiver
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I det år, hvor IFRS 9 implementeres, skal der i henhold 
til IFRS 7 for hver gruppe af finansielle aktiver og finan-
sielle forpligtelser gives en række oplysninger, som for-
klarer forskelle i kategorisering af finansielle aktiver og 
finansielle forpligtelser før og efter implementering af 
IFRS 9.

Tilsvarende skal der gives information, som muliggør en 
afstemning mellem hensættelse til tab på finansielle ak-
tiver før og efter implementering af IFRS 9.

En del af oplysningskravene, som er beskrevet i dette 
kapitel, er nye krav, som først gælder efter implemente-
ringen af IFRS 9. Der er ikke krav om tilpasning af sam-
menligningstal ved implementering af IFRS 9.

Førstegangsanvendelse af IFRS 9
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IFRS 8
Omhandler Segmentoplysninger

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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Formålet med IFRS 8 er at fastlægge principperne for 
præsentation af oplysninger, der gør det muligt at vur-
dere arten og de finansielle følger af de forretningsakti-
viteter, som virksomheden udøver, og de økonomiske 
omgivelser, den opererer indenfor.

Standarden kræver, at virksomheder, hvis egenkapital- 
eller gældsinstrumenter handles på et offentligt mar-
ked, eller som er i gang med optagelse til handel på et 
offentligt marked, skal medtage oplysninger om virk-

somhedens driftssegmenter i regnskabet. Hvis virksom-
heden præsenterer modervirksomhedens separate 
regnskab og koncernregnskab i samme rapport, er der 
ikke krav om segmentoplysninger i modervirksomhe-
dens separate regnskab.

Segmentoplysningerne skal baseres på virksomhedens 
interne rapportering, selvom denne ikke nødvendigvis 
er baseret på de principper, der anvendes i regnskabet.

Et driftssegment er et element af en virksomhed:

•  der udøver forretningsaktiviteter, hvorigennem virk-
somheden kan frembringe omsætning og pådrage 
sig omkostninger (herunder omsætning og omkost-
ninger fra transaktioner med andre elementer af 
virksomheden),

•  hvorom der foreligger separat økonomisk  informa-
tion, og 

•  hvis driftsresultater regelmæssigt gennemgås af 
virksomhedens øverste beslutningstager med hen-
blik på allokering af ressourcer og vurdering af ind-
tjening.

Udtrykket ”øverste beslutningstager” betegner den 
funktion, som træffer beslutninger om allokering af res-
sourcer til de enkelte driftssegmenter, samt vurderer 
driftssegmenternes indtjening, og er ikke nødvendigvis 
en direktør med en bestemt titel. Ofte er virksomhe-
dens øverste beslutningstager dens direktion eller den 
administrerende direktør, men det kan fx også være be-
styrelsen, hvis det er den, der beslutter ressourceallo-
keringer og vurderer indtjeningen i driftssegmenterne. 

IFRS 8 
– Driftssegmenter

Driftssegmenter

Forskelle mellem IFRS og dansk  
regnskabsregulering

Ifølge ÅRL skal virksomheder i regnskabsklasse 
C(stor) og D medtage segmentoplysninger. IFRS 
kræver kun, at virksomheder hvis egenkapital- eller 
gældsinstrumenter handles på et offentligt marked, 
eller som er i gang med optagelse til handel på et 
offentligt marked, skal medtage segmentsoplysnin-
ger i regnskabet.  

Ifølge ÅRL skal nettoomsætningens fordeling på ak-
tiviteter og geografiske markeder angives, hvis hen-
holdsvis aktiviteterne og de geografiske markeder 
afviger betydeligt indbyrdes. IFRS 8 tager ikke afsæt 

i en opdeling på henholdsvis aktiviteter og geografi-
ske markeder.

ÅRL’s regler om segmentoplysninger vedrørende 
nettoomsætningen kan tage afsæt i den segmente-
ring, som følger af IFRS 8, eller efter den tidligere in-
ternationale standard, IAS 14, Præsentation af seg
mentoplysninger, som tog afsæt i en opdeling på 
henholdsvis aktiviteter og geografiske markeder.

Ifølge ÅRL kan en modervirksomhed undlade at give 
segmentoplysninger i sit eget årsregnskab, hvis mo-
dervirksomhedens oplysninger i al væsentlighed er 
de samme som koncernens oplysninger. 
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Indregnings- og målingsbestemmelserne for segment-
oplysningerne skal være identiske med de principper, 
der anvendes ved den interne rapportering til virksom-
hedens øverste beslutningstager. Det vil sige, at der 
ikke er krav om anvendelse af den samme regnskabs-
praksis, som i regnskabet i øvrigt. Der skal i regnskabet 
gives oplysning om de anvendte principper for seg-
mentoplysningerne.

Virksomheden skal give generelle oplysninger som om-
fatter en beskrivelse af:

• De faktorer, der er lagt til grund for identificering af 
virksomhedens præsentationspligtige segmenter, 
herunder hvordan ledelsen har valgt, at organisere 
virksomheden, fx efter produkter og tjenesteydel-
ser, geografi e.l., og

• Typer af produkter og tjenesteydelser, som hvert præ-
sentationspligtige segment har sin omsætning fra.

Som udgangspunkt kræves der kun oplysning om resul-
tatposter, aktiver og forpligtelser for hvert præsentati-
onspligtige segment, i det omfang der gives oplysning 
herom til virksomhedens øverste beslutningstager. Dog 
skal der altid oplyses et segmentresultat. 

Der skal gives følgende oplysninger separat for hvert 
præsentationspligtige segment, hvis disse rapporteres 
regelmæssigt til virksomhedens øverste beslutningsta-
ger:

• Omsætning fra eksterne kunder
• Omsætning fra transaktioner med andre 
 driftssegmenter i samme virksomhed
• Renteindtægter
• Renteudgifter
• Afskrivning
•  Væsentlige indtægts- og udgiftsposter, der oplyses i 

overensstemmelse med paragraf 97 i IAS 1, Præsen
tation af regnskaber

•  Resultat- og egenkapitalandele i associerede virksom-
heder og joint ventures indregnet efter den indre 
værdis metode

• Skatteomkostninger eller -indtægter
• Ikke-kontante transaktioner bortset fra afskrivning 
• Resultatet (kræves altid oplyst)
• Samlede aktiver 
• Forpligtelser
•  Tilgange af immaterielle aktiver og materielle anlægs-

aktiver.

Segmentoplysninger

Det er muligt at sammenlægge to eller flere driftsseg-
menter til ét driftssegment, forudsat at sammenlægnin-
gen er i overensstemmelse med grundprincippet for 
denne standard, at segmenterne har ensartede økono-
miske karakteristika, og segmenterne er ensartede i alle 
følgende henseender:

• Produkternes og tjenesteydelsernes art
• Produktionsprocessernes art
• Produkternes eller tjenesteydelsernes kundetyper 
 eller kundegrupper
• De anvendte distributionsmetoder for produkterne 
 eller tjenesteydelserne
• Eventuelle særlige lovmæssige rammer, eksempelvis 
 for bankvirksomhed, forsikringsvirksomhed eller 
 offentlig virksomhed.

Virksomheden skal præsentere separate oplysninger 
om hvert driftssegment, der opfylder én af følgende 
kvantitative grænser (10 %’s grænsen):

•  Omsætningen, herunder både salg til eksterne kun-
der og salg til andre segmenter, udgør 10 % eller 
der over af den samlede interne og eksterne omsæt-
ning for alle driftssegmenter.

•  Resultatet udgør 10 % eller derover af det største 
beløb i absolutte tal for (i) det samlede overskud for 
alle driftssegmenter, der genererer overskud, og (ii) 
det samlede tab for alle driftssegmenter, der genere-
rer tab.

•  Aktiverne udgør 10 % eller derover af de samlede  
aktiver for alle driftssegmenter.

Såfremt ledelsen mener, at oplysninger om et driftsseg-
ment vil være nyttige for brugere af regnskabet, kan der 
gives oplysninger separat om dette driftssegment, selv-
om det ikke opfylder ovenstående kvantitative grænser.

Virksomheden skal identificere driftssegmenter, indtil 
den samlede eksterne omsætning i disse identificerede 
driftssegmenter udgør 75 % af virksomhedens omsæt-
ning, selvom de identificerede driftssegmenter ikke op-
fylder de kvantitative krav til et præsentationspligtigt 
segment.

Præsentationspligtige segmenter
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Ændrer virksomheden sammensætningen af sine drifts-
segmenter, skal sammenligningstallene tilpasses den 
nye sammensætning. 

Hvis virksomheden har benyttet muligheden for at sam-
menlægge driftssegmenter med ens økonomiske karak-
teristika til et rapporteringspligtigt segment, skal der  
gives oplysninger om de vurderinger ledelsen har an-
vendt. Det omfatter bl.a. en kort beskrivelse af de sam-
menlagte driftssegmenter, og de økonomiske indikato-
rer der indgår i vurderingen af, om driftssegmenterne 
har ens økonomiske karakteristika.

Virksomheden skal præsentere en afstemning af seg-
mentoplysningerne til regnskabets samlede tal for om-
sætning, resultat før skat og ophørte aktiviteter, samt 
eventuelt andre væsentlige oplysninger i det omfang, 
der gives segmentoplysninger for disse poster. Derud-
over skal der præsenteres en afstemning af segmentop-
lysninger for aktiver og forpligtelser, såfremt disse regel-
mæssigt rapporteres til den øverste beslutnings tager.

Derudover skal der gives følgende oplysninger, uanset 
om virksomheden kun har et enkelt præsentationsplig-
tigt segment, medmindre disse allerede fremgår af seg-
mentoplysningerne:

•  Ekstern omsætning for hvert produkt og hver tjene-
steydelse eller hver gruppe af ensartede produkter 
og tjenesteydelser (opgjort efter samme praksis som 
anvendt i regnskabet).

•  Ekstern omsætning samt anlægsaktiver opdelt på 
virksomhedens hjemland og udlandet (opgjort efter 
samme praksis som anvendt i regnskabet). Hvis en af 
disse poster vedrørende et enkelt land er væsentlig, 
skal den pågældende post oplyses separat for dette 
land. 

•  Oplysninger om graden af virksomhedens afhængig-
hed af store kunder, herunder hvis mere end 10 % 
af omsætningen er fra transaktioner med en enkelt 
kunde. Der skal oplyses om den samlede omsætning 
fra hver af denne type kunder og hvilke segmenter, 
der præsenterer denne omsætning.

IFRS 8 giver ikke mulighed for at undlade visse segment-
oplysninger, fx begrundet i særlige konkurrencemæssi-
ge hensyn.

Vi henviser i øvrigt til vores globale IFRS-eksempelregn-
skab, som kan downloades fra www.iasplus.com, og vo-

res danske IFRS-eksempelregnskab, som kan downloa-
des fra www.deloitte.dk.

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Under ÅRL kan segmentoplysninger i særlige tilfælde 
undlades, hvis disse kan volde betydelig skade for 

virksomheden. Det forudsætter, at ledelsen loyalt ta-
ger stilling til, om der foreligger særlige konkurrence-
hensyn, og dokumenterer denne vurdering. IFRS gi-
ver ikke tilsvarende mulighed for undladelse af seg - 
mentoplysninger.
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IFRS 9
Omhandler  Indregning og måling af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og afledte 

finansielle instrumenter.

Tilhørende IFRIC/SIC  IFRIC 10, Delårsregnskaber og værdiforringelse
 IFRIC 12, Koncessionsaftaler
 IFRIC 16, Sikring af en nettoinvestering i en udenlandsk enhed
 IFRIC 19, Opfyldelse af finansielle forpligtelser med egenkapitalinstrumenter

 
Bemærk:  IASB udsendte i juli 2014 IFRS 9, Finansielle instrumenter, som erstatter IAS 39, 

Finansielle instrumenter: Indregning og måling, og IFRIC 9, Omvurdering af ind
byggede afledte finansielle instrumenter.

  IFRS 9 træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2018 eller sene-
re. Virksomhederne kan vælge at fortsætte med at anvende sikringsreglerne i 
IAS 39, indtil IASB har færdiggjort sit projekt om makrosikring. Endvidere har 
forsikringsvirksomheder, der som hovedaktivitet udsteder forsikringskontrak-
ter jf. IFRS 4, mulighed for at udskyde anvendelsen af IFRS 9 indtil det først-
kommende tidspunkt af implementering af IFRS 17, Forsikringskontrakter, og 1. 
januar 2021.
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IFRS 9 fastlægger regler og principper for indregning og 
måling af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og 
visse kontrakter om køb eller salg af ikke-finansielle akti-
ver. Endvidere indeholder IFRS 9 bestemmelser om 
regnskabsmæssig sikring og nedskrivning af finansielle 
aktiver samt visse andre kontrakter. IFRS 9 skal læses i 
sammenhæng med IAS 32, Finansielle instrumenter: Præ
sentation, IFRS 7, Finansielle instrumenter: Oplysninger og 
IFRS 13, Dagsværdimåling. IAS 32 indeholder også en 

række definitioner af finansielle instrumenter samt vej-
ledning i at sondre mellem egenkapital og forpligtelser. 
IFRS 7 indeholder oplysningskrav vedrørende virksom-
hedens brug af finansielle instrumenter og eksponering 
over for finansielle risici, og IFRS 13 indeholder regler 
for og vejledning i opgørelse af dagsværdi.

Gennemgangen af IFRS 9 er opdelt i afsnit som angivet i 
figuren nedenfor:

Finansielle instrumenter omfatter ikke kun afledte finan-
sielle instrumenter (derivater) som fx terminsforretnin-
ger, futures, optioner og swaps, men også primære fi-

nansielle instrumenter. Det betyder, at følgende pri - 
mære finansielle instrumenter er omfattet af IFRS 9:

IFRS 9
– Finansielle instrumenter

IFRS 9 
Finansielle 

instrumenter 

Afgrænsning til 
andre standarder 

Indregning og 
måling ved første 

indregning 

Klassifikation og 
efterfølgende måling 
af finansielle aktiver 

Klassifikation og 
efterfølgende måling 

af finansielle 
forpligtelser 

Værdiforringelse af 
finansielle aktiver 

Ophør af indregning 

Regnskabsmæssig 
behandling af sikring 

Ikrafttræden og 
overgangsregler 

IAS 39 – Finansielle instrumenter: Indregning og måling 
IAS 39 – Finansielle instrumenter: Indregning og måling 
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•  Investeringer i aktier, anparter og obligationer
• Bankindeståender
• Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser
• Andre tilgodehavender
• Likvide beholdninger
• Udstedte obligationer
• Prioritetsgæld
• Gæld til kreditinstitutter i øvrigt

• Bankgæld
• Leverandørgæld
• Anden gæld.

IFRS 9 finder også anvendelse på finansielle aktiver og 
skyldige beløb fra koncessionsgiver, som indregnes i 
balancen efter IFRIC 12 om koncessionsaftaler.

Undtaget fra IFRS 9, da de er omfattet af andre standarder

Egenkapitalinstrumenter, der er udstedt af den regnskabsaflæggende  
virksomhed og er klassificeret som egenkapital (fx egne aktier) IAS 32 

Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures (IAS 28)

Investeringer i dattervirksomheder (IFRS 10 og IAS 27)
(IFRS 9 gælder dog, hvis modervirksomheden er en investeringsvirksomhed  
eller dattervirksomheder indregnes efter IFRS 9 i det separate regnskab)

Leasingkontrakter (IAS 17/IFRS 16)
(IFRS 9 vedr. ophør af indregning, nedskrivning  
og indbyggede derivater gælder dog i visse tilfælde)

Pensionsordninger (IAS 19)

Refusioner (IAS 37)

Visse lånetilsagn (IAS 37)
(IFRS 9 vedr. nedskrivning og ophør af indregning  
gælder dog for lånetilsagn)

Forsikringskontrakter (IFRS 4/IFRS 17)
(Visse kontrakter vedr. finansielle garantier samt  
indbyggede derivater er dog omfattet af IFRS 9)

Aktiebaseret vederlæggelse (IFRS 2)

Rettigheder og forpligtelser iht.  
salgskontrakter med kunder (IFRS 15)
(IFRS 9 gælder dog for visse finansielle instrumenter i salgskontrakter via reference fra IFRS 15, fx   
indregnede tilgodehavender fra opfyldte leveringsforpligtelser, ligesom IFRS 9 vedr. nedskrivninger  
gælder for kontraktaktiver)

Forwardkontrakter vedr. køb/salg af en virksomhed i en virksomhedssammenslutning  
på en fremtidige dato (IFRS 3)

Omfattet af IFRS 9
Alle andre finansielle  

instrumenter

IFRS 9 gælder for alle finansielle aktiver og forpligtelser, 
medmindre de er specifikt undtaget. De finansielle in-

strumenter, som fremgår af nedenstående figur, er om-
fattet af andre standarder og dermed ikke af IFRS 9.

Afgrænsning til andre standarder
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Indregning og måling ved første indregning

Klassifikation og efterfølgende måling af  
finansielle aktiver

Ifølge IFRS 9 skal et finansielt aktiv eller en finansiel for-
pligtelse indregnes i balancen, når – og kun når – der 
for virksomheden foreligger en aftalemæssig rettighed 
eller pligt til at afregne kontanter eller et andet finan-
sielt instrument.

Finansielle aktiver eller forpligtelser, som ikke efterføl-
gende måles til dagsværdi via resultatet, måles ved før-
ste indregning til dagsværdi tillagt eller fratrukket trans-
aktionsomkostninger, som direkte kan henføres til 
erhvervelsen af det finansielle instrument. Dagsværdien 

opgøres efter reglerne i IFRS 13. Dog skal tilgodehaven-
der fra salg ved første indregning måles til transaktions-
prisen i henhold til IFRS 15, Omsætning fra kontrakter 
med kunder, forudsat der ikke indgår et væsentligt finan-
sieringselement i tilgodehavendet.

Finansielle aktiver og forpligtelser, som efterfølgende 
måles til dagsværdi via resultatet, indregnes ved første 
indregning til dagsværdi uden tillæg eller fradrag af 
transaktionsomkostninger. Transaktionsomkostninger-
ne indregnes i resultatet.

Efter IFRS 9 foretages klassifikation og måling af finan-
sielle aktiver på baggrund af forretningsmodellen for de 
finansielle aktiver og de kontraktmæssige betalings-
strømme, som knytter sig hertil. Baseret herpå skal fi-
nansielle aktiver ved første indregning henføres til én af 
følgende kategorier:

• Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris
•  Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi med 

værdiregulering via øvrig totalindkomst (FVTOCI = 
Fair Value Through Other Comprehensive Income) – for-
dringer

•  Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi med 
værdiregulering via resultatet (FVTPL = Fair Value 
Through Profit or Loss)

•  Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi, med 
værdiregulering via øvrig totalindkomst (FVTOCI) – 
egenkapitalinstrumenter.

Klassifikationen har betydning for den efterfølgende 
måling af aktiverne og indregning af ændringer i aktiver-
nes værdi.

Nedenstående beslutningstræ understøtter klassifikati-
onen af finansielle aktiver:
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Ovenstående beslutningstræ tager ikke højde for bestemmelserne for regnskabsmæssig sikring.
*  Udbytter, der repræsenterer afkast af den investerede kapital, indregnes i resultatet.

**  Både selvstændige derivater og indbyggede derivater i gældsinstrumenter, der skal udskilles. 
***  Dvs. den finansielle fordring indgår i en anden forretningsmodel, fx en handelsbeholdning eller en beholdning, der 

styres og rapporteres på dagsværdibasis.
****  Reklassifikation af finansielle fordringer er krævet, når (og kun når) virksomhedens forretningsmodel for finansielle 

aktiver ændres.

Måling af finansielle fordringer til amortiseret kostpris 
kræver, at de kontraktlige pengestrømme udelukkende 
består af betaling af afdrag og renter, og at forretnings-
modellen består i inddrivelse af de kontraktlige penge-
strømme. Hvis forretningsmodellen består i en kom-
bination af inddrivelse af kontraktlige pengestrømme 
og salg af fordringer, måles fordringen til dagsværdi via 
øvrig totalindkomst. Alle andre finansielle aktiver, dvs. 
fordringer, der ikke opfylder betingelserne i forhold til 
de kontraktlige pengestrømme og forretningsmodellen, 
samt derivater og egenkapitalinstrumenter (aktier mv.), 
skal måles til dagsværdi via resultatet. Det vil fx sige, at 

unoterede egenkapitalinstrumenter altid skal måles til 
dagsværdi. I enkelte tilfælde kan kostpris dog være det 
bedste udtryk for dagsværdien. Egenkapitalinstrumen-
ter, der ikke indgår i en handelsbeholdning, kan dog 
måles permanent til dagsværdi via øvrig totalindkomst, 
dvs. uden recirkulering. Dette valg foretages specifikt 
instrument for instrument på tidspunktet for første 
indregning.

Indregning og måling af finansielle aktiver (bortset fra 
sikringstilfælde) kan illustreres således:

Ja

Nej

Nej

Nej***

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

JaJa

Nej

 

 

Indgår den finansielle fordring i  
en forretningsmodel, hvis for mål 

udelukkende eller delvist er at ind-
drive kontraktlige pengestrømme?

Anvendes dagsværdioptionen for 
på den måde at fjerne eller  

væsentligt reducere målings eller
indregningsinkonsistens?

Består forretningsmodellen
udelukkende i inddrivelse af

hovedstolen samt renter heraf?

Forretningsmodellen består 
både i inddrivelse af  

kontraktlige pengestrømme 
og salg.

Amortiseret kostpris
Dagsværdi via øvrig totalindkomst

(FVTOCI)
Fordringer

Dagsværdi via resultatet (FVTPL)
Dagsværdi via øvrig totalindkomst

(FVTOCI)*
Egenkapitalinstrumenter

Består aktivets kontraktlige
pengestrømme udelukkende af

tilbagebetaling af hovedstolen og
renter heraf?

Er egenkapitalinstrumentet 
uigenkaldeligt blevet klassi-

ficeret som måling til dagsværdi 
via øvrigtotalindkomst?

Besiddes egenkapitalin-
strumentet med handel for øje

(Held for trading)?

Egenkapitalinstrument
(aktier, anparter o.l.)

Afledte finansielle
instrumenter**

Finansielle fordringer
(udlån og tilgodehavender)

Finansielle aktiver

Reklassifikation ved ændring i forretningsmodel****
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Klassifikation og måling af finansielle aktiver

Kategori af finansielle 
aktiver

Beskrivelse Måling

Finansielle aktiver, der 
måles til amortiseret 
kostpris

•  Finansielle fordringer (udlån og til-
godehavender), hvor de kontraktlige 
pengestrømme og forretningsmodel-
len opfylder betingelserne for måling 
til amortiseret kostpris

•  Måles ved første indregning til dags-
værdi med tillæg af transaktionsom-
kostninger

•  Måles efterfølgende til amortiseret 
kostpris ved brug af den effektive 
rentes metode

•  Renter, amortiseringer, valutakurs-
reguleringer og nedskrivninger ind-
regnes i resultatet.

Finansielle aktiver, der 
måles til dags værdi, med 
værdiregulering via øvrig 
totalindkomst (FVTOCI) – 
fordringer

•  Finansielle fordringer (udlån og til-
godehavender), der besiddes i en 
blandet forretningsmodel, og hvor 
de kontraktlige pengestrømme alene 
omfatter afdrag og renter.

•  Måles ved første indregning til dags-
værdi med tillæg af transaktionsom-
kostninger

•  Måles efterfølgende til dagsværdi
•  Dagsværdiændringer indregnes i 

øvrig totalindkomst
•  Renter beregnet i overensstemmelse 

med den effektive rentes metode, 
valutakursreguleringer samt ned-
skrivninger indregnes i resultatet

•  Dagsværdiændringer recirkuleres fra 
øvrig totalindkomst til resultatet ved 
salg af fordringen.

Finansielle aktiver, der 
måles til dags værdi med 
værdiregulering via resulta-
tet (FVTPL)

•  Egenkapitalinstrumenter (aktier, 
anparter o.l.), der ikke klassificeres 
som FVTOCI

•  Derivater, bortset fra derivater som 
anvendes i en effektiv sikring af 
fremtidige pengestrømme

•  Alle finansielle aktiver, som besiddes 
med handel for øje (held for trading)

•  Finansielle fordringer, der ikke 
opfylder kriterierne for måling til 
amortiseret kostpris eller FVTOCI

•  Finansielle fordringer, der måles 
til dagsværdi ved anvendelse af 
dagsværdioptionen.

•  Måles ved første indregning til dags-
værdi (transaktionsomkostninger 
indregnes i resultatet)

•  Måles efterfølgende til dagsværdi
•  Dagsværdiændringer indregnes i 

resultatet.

Finansielle aktiver, der 
måles til dags værdi, med 
værdiregulering via øvrig 
totalindkomst (FVTOCI) – 
egenkapitalinstrumenter

•  Egenkapitalinstrumenter (aktier, 
anparter o.l.), som ved første indreg-
ning klassificeres som FVTOCI.

•  Måles ved første indregning til dags-
værdi med tillæg af transaktionsom-
kostninger

•  Måles efterfølgende til dagsværdi
•  Dagsværdiændringer indregnes i 

øvrig totalindkomst
•  Udbytte indregnes i resultatet
•  Ingen recirkulering fra øvrig totalind-

komst til resultatet ved salg.
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Dagsværdien af finansielle aktiver skal opgøres efter 
reglerne i IFRS 13, der indeholder detaljeret vejledning.

Finansielle aktiver, der måles til amortiseret 
kostpris
Et finansielt aktiv skal måles til amortiseret kostpris, hvis 
følgende betingelser begge er opfyldt:
•  Forretningsmodellen – aktivet indgår i en forret-

ningsmodel, hvis formål er at modtage aktivernes 
kontraktlige pengestrømme; og

•  Karakteristika ved de kontraktlige pengestrømme – 
aktivet giver ret til pengestrømme på forudbestemte 
tidspunkter, som alene består af betaling af afdrag 
og renter på den udestående hovedstol.

Vurderingen af forretningsmodellen skal ikke nød-
vendigvis foretages samlet for hele virksomheden. En 
virksomhed kan godt have flere forretningsmodeller, fx 
i forskellige forretningsenheder eller for forskellige por-
teføljer af finansielle aktiver. Forretningsmodellen skal 
som udgangspunkt ikke vurderes for det enkelte instru-
ment. Måling til amortiseret kostpris kræver, at forret-
ningsmodellens formål er at modtage de kontraktlige 
pengestrømme fra de finansielle aktiver i modsætning 
til at realisere dagsværdiændringer ved salg af aktiverne 
før deres kontraktlige forfaldstidspunkt.

Enkeltstående salg af finansielle aktiver inden kontrakt-
ligt udløb eller mindre uvæsentlige salg ændrer ikke 
en forretningsmodel, hvis formål det er at modtage 
de kontraktlige pengestrømme. Hvis der er tale om 
mere regelmæssige og større salg, skal det særskilt 
vurderes, om og hvordan sådanne salg er forenelige 
med virksomhedens forretningsmodel, da det udgør en 
indikation på, at forretningsmodellen har ændret sig, 
hvilket kan have betydning for klassifikationen ved den 
fremadrettede indregning af nye finansielle aktiver. Hvis 
forretningsmodellen har ændret sig, skal de finansielle 
fordringer reklassificeres til kategorien FVTPL eller FV-
TOCI, jf. nedenstående afsnit om reklassifikation.

Måling til amortiseret kostpris kræver derudover, at den 
finansielle fordrings kontraktlige pengestrømme for-
falder på forudbestemte datoer, og at de udelukkende 
relaterer sig til tilbagebetaling af hovedstolen og renter 
af den udestående hovedstol. Renterne skal være ud-
tryk for tidsværdien af penge (time value of money) og 
fordringens kreditrisiko samt eventuelt andre risici og 
omkostninger inklusive en profitmargen, der er forbun-
det med normale udlånsvilkår.

Bestemmelser i en kontrakt, som kan ændre stør-
relsen på eller forfaldstidspunktet for renterne eller 
hovedstolen, kan medføre, at kriterierne for måling til 
amortiseret kostpris ikke er opfyldt. Det gælder dog ikke 
bestemmelser om variabel rente eller muligheden for 
tilbagebetaling før forfald eller forlængelse af fordrin-
gens løbetid under visse betingelser. 

Investering i konvertible obligationer kan ikke måles til 
amortiseret kostpris, idet konverteringsmuligheden ikke 
anses for at repræsentere tilbagebetaling af hovedsto-
len og dertil hørende renter. 

Dagsværdi via øvrig totalindkomst (FVTOCI) – 
fordringer
Finansielle aktiver skal måles til dagsværdi via øvrig to-
talindkomst, hvis følgende betingelser begge er opfyldt:

•  Forretningsmodellen – aktivet indgår i en forret-
ningsmodel, hvis formål både er at modtage aktiver-
nes kontraktlige pengestrømme og sælge finansielle 
aktiver; og

•  Karakteristika ved de kontraktlige pengestrømme –
aktivet giver ret til pengestrømme på forudbestemte 
tidspunkter, som alene består af betaling af afdrag 
og renter på den udestående hovedstol.

I en forretningsmodel, som opfylder ovenstående krite-
rier, har virksomheden vurderet, at salg af de finansielle 
fordringer er en integreret del af forretningsmodellen. 
Det kan fx være i en situation, hvor de finansielle aktiver 
indgår som en del af virksomhedens likviditetsstyring, 
idet de finansielle aktiver skal anvendes til at matche 
forfaldsdatoer på finansielle forpligtelser.

Sammenlignet med en forretningsmodel, hvis formål 
det er at inddrive kontraktuelle pengestrømme, vil 
hyppigheden og værdien af salg være højere i en for-
retningsmodel, som både har inddrivelse af penge-
strømme og salg som formål. Der er ikke fastlagt græn-
seværdier for hyppigheden eller størrelsen af eventu-
elle salg, idet fokus i stedet er på forretningsmodellens 
overordnede formål.

Ved måling af finansielle fordringer til dagsværdi via 
øvrig totalindkomst indregnes ændringer i aktivernes 
dagsværdi i øvrig totalindkomst bortset fra:

•  Renter opgjort ved anvendelse af den effektive ren-
tes metode

•  Valutakursgevinster og -tab
•  Nedskrivning for værdiforringelse og tilbageførsel af 

tidligere nedskrivninger.
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Når det finansielle aktiv sælges, recirkuleres de akku-
mulerede værdireguleringer, som har været indregnet i 
øvrig totalindkomst, til resultatet.

Indregningen i resultatet vil således svare til finansielle 
aktiver, der måles til amortiseret kostpris, mens aktivet i 
balancen måles til dagsværdi.

Dagsværdi via resultatet (FVTPL)
Finansielle fordringer, som ikke opfylder betingelserne 
for måling til amortiseret kostpris eller FVTOCI, jf. oven-
for, skal efter første indregning måles til dagsværdi med 
indregning af dagsværdiændringer i resultatet. Andre 
finansielle aktiver (egenkapitalinstrumenter og deri-
vater) skal altid måles til dagsværdi med indregning af 
dagsværdiændringer i resultatet. Dagsværdiændringer 
af egenkapitalinstrumenter kan dog under visse betin-
gelser indregnes i øvrig totalindkomst, jf. næste afsnit.

Dagsværdi via øvrig totalindkomst (FVTOCI) – 
egenkapitalinstrumenter
Virksomheden kan på tidspunktet for første indreg-
ning uigenkaldeligt vælge at klassificere egenkapital-
instrumenter, som ikke indgår i en handelsportefølje, 
i kategorien FVTOCI. Valget træffes for hvert enkelt in-
strument og betyder, at alle realiserede og urealiserede 
værdireguleringer (inkl. valutakursreguleringer) indreg-
nes i øvrig totalindkomst uden efterfølgende recirku-
lering til resultatet, når indregning af aktivet ophører. 
Udbytteindtægter indregnes i resultatet.

Dagsværdioption
Virksomheden kan på tidspunktet for første indregning 
af en finansiel fordring, som opfylder betingelserne for 
måling til amortiseret kostpris eller måling til FVTOCI, 
uigenkaldeligt vælge at klassificere aktivet til dagsværdi 

via resultatet (FVTPL), hvis dette fjerner eller væsentligt 
reducerer en målings- eller indregningsinkonsistens. 
Valget kan kun træffes på tidspunktet for første indreg-
ning og skal foretages for instrumentet i sin helhed. 

Forskelle mellem IFRS og dansk  
regnskabsregulering

Klassifikation af finansielle aktiver i henhold til ÅRL er 
forskellig fra IFRS. Det betyder, at det ikke er de sam-
me aktiver, der måles til hhv. dagsværdi og amortise-
ret kostpris i henhold til IFRS og ÅRL.

Derudover findes kategorien ”Finansielle aktiver til 
dagsværdi via øvrig totalindkomst (FVTOCI)” ikke i 
ÅRL.  

Det betyder, at værdireguleringer af finansielle akti-
ver, som måles til dagsværdi, altid indregnes i resul-
tatet, medmindre der er tale om dagsværdiregule-
ring af pengestrømssikring, som ifølge ÅRL indregnes 
direkte på egenkapitalen.

Forskelle mellem IFRS og dansk  
regnskabsregulering

Kategorien ”Finansielle aktiver til dagsværdi via øvrig 
totalindkomst (FVTOCI)” findes ikke i ÅRL. Det bety-

der, at værdireguleringer af finansielle aktiver, som 
måles til dagsværdi, altid indregnes i resultatet.

Forskelle mellem IFRS og dansk  
regnskabsregulering

Bestemmelsen om, at et finansielt aktiv, som opfyl-
der betingelserne for måling til amortiseret kostpris, 

kan måles til dagsværdi med indregning af værdiæn-
dringer i resultatet, hvis betingelserne for at anvende 
dagsværdioptionen er opfyldt, findes ikke tilsvarende 
i ÅRL
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Indbyggende, afledte finansielle instrumenter 
(Derivater)
Derivater kan være indbygget i og dermed være en del 
af en kombineret kontrakt, som omfatter både deriva-
tet og hovedkontrakten. Hvis hovedkontrakten er et 
finansielt aktiv omfattet af IFRS 9, er det de samlede 
pengestrømme fra kontrakten inklusive det indbyggede 
derivat, der indgår i vurderingen af, om kontrakten lever 
op til kriterierne for måling til amortiseret kostpris. De 
indbyggede derivater adskilles ikke fra hovedkontrakten.

Reklassifikation af finansielle aktiver
Virksomheden skal reklassificere finansielle aktiver, som 
berøres af en ændring i virksomhedens forretningsmo-

del for styring af de finansielle aktiver. Dette forventes 
kun af forekomme sjældent og vil primært være en 
konsekvens af opstart eller nedlukning af et væsentligt 
forretningsområde. Reklassifikation af finansielle aktiver 
i andre tilfælde er ikke tilladt. 

Reklassifikation sker med fremadrettet effekt fra den 
første dag i regnskabsperioden, som følger umiddelbart 
efter den regnskabsperiode, hvori forretningsmodellen 
ændres, dvs. det efterfølgende regnskabsår eller den 
efterfølgende delårsperiode, hvis virksomheden udar-
bejder delårsregnskaber.

Reklassifikationer skal behandles således:

Reklassificeret til

Amortiseret kostpris FVTOCI FVTPL

Reklassificeret 
fra

Amortiseret 
kostpris

Forskel mellem amorti-
seret kostpris og dags-
værdi indregnes i øvrig 
totalindkomst.

Forskel mellem amorti-
seret kostpris og dags-
værdi indregnes i resul-
tatet.

FVTOCI Dagsværdi på tidspunkt 
for reklassifikation regu-
leret for akkumulerede 
dagsværdireguleringer i 
øvrig totalindkomst er ny 
amortiseret kostpris.

Akkumulerede dags vær-
direguleringer i øvrig 
totalindkomst recirkule-
res til resultatet.

FVTPL Dagsværdi på tidspunkt 
for reklassifikation er ny 
amortiseret kostpris.

Effektiv rente og ned-
skrivning for værdiforrin-
gelse opgøres på tids-
punkt for reklassifikation.

Finansielle aktiver og visse aktiver, der ikke ellers er 
omfattet af IFRS 9, og som er eksponeret for kreditri-
siko, skal nedskrives for forventede kredittab, med-
mindre det finansielle instrument måles til dagsværdi 
med indregning af dagsværdireguleringer i resultatet. 
Bestemmelserne i IFRS 9 om værdiforringelse gælder 
for følgende instrumenter:

•  Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris
•  Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi med 

værdiregulering via øvrig totalindkomst – fordringer
•  Finansielle garantier omfattet af IFRS 9 (medmindre 

de måles til FVTPL)
•  Uigenkaldelige kredittilsagn (medmindre de måles til 

FVTPL)
•  Leasingtilgodehavender (IFRS 16, Leasing)
•  Kontraktaktiver (IFRS 15, omsætning fra kontrakter 

med kunder).

Nedskrivningsreglerne i IFRS 9 kræver indregning af 
forventede tab og ikke blot indtrufne tab. Der skal der-
for allerede ved første indregning af aktivet indregnes 
et forventet tab, som efterfølgende skal revurderes på 
hver balancedag. Afhængig af udviklingen i kreditrisi-
koen skal det forventede tab opgøres som enten:

a)  Det forventede kredittab på aktivet ved mislighol-
delse inden for 12 måneder (12 måneders forventet 
kredittab), eller

b)  Det forventede kredittab på aktivet ved misligholdel-
se i hele aktivets levetid (livslangt forventet kredittab).

Hvis der ikke er sket en væsentlig stigning i kreditrisiko-
en siden første indregning af aktivet, skal der indregnes 
et 12 måneders forventet kredittab opgjort på balance-
dagen (stadie 1).

Værdiforringelse af finansielle aktiver
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Er kreditrisikoen steget væsentligt siden den første 
indregning, skal nedskrivningen beregnes som livslangt 
forventede kredittab opgjort på balancedagen (stadie 2).

Der indregnes desuden livslangt forventet kredittab, når 
aktivet er kreditforringet (stadie 3), samt for tilgodeha-
vender fra salg eller kontraktaktiver omfattet af IFRS 15, 
som ikke indeholder et finansieringselement. 

For tilgodehavender fra salg og kontraktaktiver, som 
indeholder et finansieringselement, samt for leasingtil-
godehavender kan virksomheden vælge, hvilken af de 
to beregningsmetoder der skal anvendes. Den valgte 

metode skal anvendes konsistent for hhv. tilgodehaven-
der fra salg, kontraktaktiver og leasingtilgodehavender.

Renter på tilgodehavender beregnes efter den ef-
fektive rentes metode af bruttotilgodehavendet (før 
nedskrivning), medmindre aktivet er kreditforringet. 
For kreditforringede aktiver beregnes renter efter den 
effektive rentes metode af nettotilgodehavendet (efter 
nedskrivning).

Der kan opstilles følgende oversigt over nedskrivnings-
reglerne i IFRS 9:

Ved vurderingen af, om kreditrisikoen er steget væsent-
ligt, indgår alle dokumenterede oplysninger, som virk-
somheden rimeligvis har adgang til, og som indikerer 
væsentlige stigninger i kreditrisikoen siden første ind-
regning, Det omfatter også fremadskuende oplysninger.

Kreditrisikoen antages som udgangspunkt at være 
steget, hvis de aftalte betalinger er overforfaldne med 
mere end 30 dage. Omvendt kan det antages, at kre-
ditrisikoen ikke er steget væsentligt, hvis det finansielle 
instrument vurderes at have lav kreditrisiko på balance-
dagen, fx ved en vurdering som ”Investment grade” fra et 
eksternt kreditbureau.

Vurderingen foretages som udgangspunkt individuelt 
for det enkelte finansielle instrument, men det kan være 

nødvendigt at vurdere indikatorer på en væsentlig stig-
ning i kreditrisikoen samlet for en gruppe af finansielle 
instrumenter, som har samme karakteristika relateret 
til kreditrisiko (fx tilgodehavender knyttet til et specifikt 
geografisk område eller en specifik branche).

For finansielle aktiver, der allerede på tidspunktet for 
første indregning er værdiforringede, beregnes ned-
skrivningen som den akkumulerede ændring i livslangt 
forventet kredittab siden første indregning, og der be-
regnes en kreditjusteret effektiv rente på aktivet.

Der kan med udgangspunkt i ovenstående opstilles 
følgende beslutningstræ for indregning af nedskrivning 
af finansielle aktiver:

Ændringer i kreditrisiko siden første indregning 

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 

Nedskrivning 

Indregning af renter 
efter effektiv rentes 
metode på... 

12 måneders forventet 
kredittab 

Livslangt forventet 
kredittab 

Livslangt forventet 
kredittab 

Brutto bogført værdi Brutto bogført værdi Netto bogført værdi 

Væsentlig 
stigning i 

kreditrisiko? 
Kredit

forringet? 

Ingen væsentlig 
stigning i kreditrisiko 

Eller 
Lav kreditrisiko på 

balancedagen 

Væsentlig stigning i 
kreditrisiko 

Kreditforringet 
(Objektiv indikation på 

værdiforringelse) 
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Er det finansielle instrument et 
finansielt aktiv, der er værdiforringet 

ved første indregning? 

Er aktivet tilgodehavende fra salg, 
kontraktaktiv eller 

leasingtilgodehavende, hvor 
virksomheden har valgt at beregne 

livslang forventet kredittab 

Beregn en kreditjusteret 
effektiv rente og indregn 

livslangt forventet kredittab  

Indregn 12 måneders 
forventet kredittab 

Renteindtægt beregnes på 
brutto bogført værdi 

Renteindtægt beregnes på 
brutto bogført værdi 

Renteindtægt beregnes på 
netto bogført værdi 

Nej 

Nej 

Ja 

Ja 

Ja Nej 

Har det finansielle instrument en lav 
kreditrisiko på balancedagen? 

Er lempelse vedr. lav 
kreditrisiko anvendt? Ja 

Nej 

Har der været en væsentlig stigning i 
kreditrisikoen siden første 

indregning? 

Ja 

Indregn livslangt forventet kredittab 

Og 

Er det finansielle instrument et 
kreditforringet finansielt aktiv? 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Ja 

Nej 

Og 

Forskelle mellem IFRS og dansk  
regnskabsregulering

Kravet i IFRS 9 om indregning af hensættelse til for-
ventede kredittab findes ikke i ÅRL.

Efter første indregning skal finansielle forpligtelser som 
hovedregel måles til amortiseret kostpris. Følgende fi-
nansielle forpligtelser skal dog måles til dagsværdi med 
indregning af værdiændringer i resultatet:

•  Forpligtelser (herunder gæld), der er stiftet eller 
påtaget for at opnå kortsigtet gevinst (handels-
beholdning)

•  Afledte finansielle instrumenter
•  Finansielle forpligtelser, der ved første indregning 

opfylder betingelserne for og klassificeres som 
”dagsværdi med indregning af værdiændringer i 
resultatet” (dagsværdioptionen).

Oversigten nedenfor viser de to kategorier af finansielle 
forpligtelser:

Klassifikation og efterfølgende måling af finansielle  
forpligtelser mv.
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Dagsværdien af finansielle forpligtelser skal opgøres 
efter reglerne i IFRS 13, der indeholder detaljeret vej-
ledning.

Finansielle forpligtelser kan ikke reklassificeres efter 
første indregning.

Indbyggende, afledte finansielle instrumenter 
(derivater)
Derivater kan være indbygget i og dermed være en del 
af en kombineret kontrakt, som omfatter både deriva-
tet og hovedkontrakten. Som eksempel kan nævnes 
et konvertibelt lån, hvor lånet er hovedkontrakten, og 
konverteringsretten er derivatet.

Klassifikation og måling af finansielle aktiver

Kategori af finansielle 
forpligtelser

Beskrivelse Måling

Finansielle forpligtelser, 
der måles til dagsværdi 
med indregning af værdi-
ændringer i resultatet

•  Finansielle forpligtelser, som er stif-
tet eller påtaget med handel for øje 
(handelsbeholdning), dvs. for at ska-
be en gevinst gennem kortsigtede 
udsving i kurser eller handelsmargin

•  Afledte finansielle instrumenter, der 
udgør en forpligtelse (medmindre de 
anvendes til effektiv sikring, eller der 
er tale om finansielle garantikontrak-
ter)

•  Finansielle forpligtelser, der efter 
 dagsværdioptionen måles til dags-
værdi med værdiændringer i resul-
tatet, fordi dette giver mere relevant 
information og

 −  fjerner eller væsentligt reducerer 
en målings- eller indregningsinkon-
sistens, eller

 −  der er tale om en gruppe af finan-
sielle forpligtelser, som forvaltes og 
vurderes på grundlag af dagsvær-
dier i overensstemmelse med en 
dokumenteret risikostyrings- eller 
investeringsstrategi, og hvor op-
lysninger herom til virksomhedens 
ledelse gives på dette grundlag.

•  Måles ved første indregning til 
dagsværdi

• Måles efterfølgende til dagsværdi
•  Ændring i dagsværdien, der kan 

henføres til selskabets egen kredit-
værdighed, skal indregnes i øvrig 
totalindkomst (gælder kun dagsvær-
dioptionen)

•  Andre dagsværdiændringer indreg-
nes i resultatet.

Finansielle forpligtelser, 
der måles til amortiseret 
kostpris

Alle andre finansielle forpligtelser, som 
typisk omfatter 
•  prioritetsgæld
•  gæld til kreditinstitutter i øvrigt
•  bankgæld
•  leverandørgæld
•  anden gæld,
der ikke er stiftet eller påtaget med 
handel for øje eller er klassificeret som 
dagsværdi med indregning af værdiæn-
dringer i resultatet efter dagsværdiop-
tionen.

•  Måles ved første indregning til 
dagsværdi med fradrag af transakti-
onsomkostninger

•  Måles efterfølgende til amortiseret 
kostpris

•  Amortiseringer indregnes i resulta-
tet.
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Hvis hovedkontrakten ikke er et finansielt aktiv omfat-
tet af IFRS 9, herunder hvis hovedkontrakten udgør 
en finansiel forpligtelse, skal det indbyggede derivat 
udelukkende adskilles fra hovedkontrakten og behand-
les regnskabsmæssigt som et derivat efter IFRS 9, hvis 
følgende betingelser alle er opfyldt:

•  De økonomiske karakteristika og risici, der er for-
bundet med det indbyggede derivat, er ikke nært 
forbundet med hovedkontraktens økonomiske ka-
rakteristika og risici

•  Et særskilt instrument med samme betingelser som 
det indbyggede derivat opfylder definitionen på et 
derivat

•  Det kombinerede instrument måles ikke allerede til 
dagsværdi med indregning af værdiændringer i re-
sultatet.

Er ovenstående betingelser alle opfyldt, skal hovedkon-
trakten behandles i overensstemmelse med den for 
hovedkontrakten relevante standard.

I de tilfælde, hvor det indbyggede derivat væsentligt 
ændrer ved en ikke-finansiel kontrakts pengestrømme, 
og det ved første vurdering af et tilsvarende instrument 
er klart, at IFRS 9 ikke forbyder udskillelse af det indbyg-
gede derivat, kan virksomheden vælge at måle hele den 
sammensatte kontrakt til dagsværdi med indregning af 
værdiændringer i resultatet.

Hvis det ikke er muligt særskilt at måle dagsværdien af 
det indbyggede derivat, skal hele kontrakten måles til 
dagsværdi med indregning af værdiændringer i resul-
tatet.

IFRS 9 fastlægger detaljerede og komplekse regler for 
ophør af indregning af  finansielle aktiver og finansielle 
forpligtelser (eller dele heraf) i balancen.

Finansielle aktiver – ophør af indregning
En virksomhed skal ophøre med indregning af et finan-
sielt aktiv, når retten til de kontraktlige pengestrømme 
udløber, eller aktivet overdrages til tredjemand, og 
risici og fordele forbundet med aktivet derved i al væ-
sentlighed er overdraget. Ligeledes skal en virksomhed 
ophøre med at indregne et aktiv, hvis den har indgået 
en aftale om overdragelse af alle pengestrømme fra 
aktivet, umiddelbart efter de modtages, og uden nogen 
form for pligt til også at foretage betaling, hvis en beta-
ling fra aktivet udestår (passthrough test).

Overdrages et finansielt aktiv til et selskab, der er etab-
leret med det specifikke formål at erhverve et eller flere 
aktiver fra virksomheden, skal det vurderes, om dette 
selskab skal indgå i et koncernregnskab for virksom-
heden ved anvendelse af bestemmelserne i IFRS 10, 
Koncernregnskaber.

Reglerne om ophør af indregning skal som udgangs-
punkt anvendes for et finansielt aktiv i sin helhed, men 
i visse tilfælde skal reglerne anvendes på en andel af et 
finansielt aktiv, fx specifikke identificerede pengestrøm-
me eller en forholdsmæssig andel af aktivets penge-
strømme eller specifikke pengestrømme.

IFRS 9 indeholder følgende beslutningstræ vedrørende 
ophør af indregning af finansielle aktiver:

Ophør af indregning

1. Til brug for koncernregnskab, konsolider alle 
dattervirksomheder, inkl. SPE’er  

2. Bestem, om reglerne for ophør af indregning skal anvendes på 
hele aktivet eller en del af aktivet (eller en gruppe af aktiver) 

3. Er rettighederne til pengestrømme fra aktivet udløbet? 

Fortsæt med at indregne aktivet svarende til virksomhedens 
fortsatte involvering i aktivet 

4. Har virksomheden overdraget retten til at 
modtage pengestrømme fra aktivet? 

5. Er virksomheden forpligtet til at betale 
pengestrømme fra aktivet videre til køberen 

uden ubegrundet ophold? 

6. Har virksomheden i al væsentlighed 
overdraget risici og afkast vedr. aktivet? 

7. Har virksomheden i al væsentlighed bevaret 
risici og afkast vedr. aktivet? 

8. Har virksomheden bevaret kontrol over 
aktivet? 

Ophør indregning 

Fortsæt indregning 

Ja 

Nej 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Ophør indregning 

Fortsæt indregning 

Ophør indregning Nej 

Ja 
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Hvis virksomheden – på trods af overdragelsen til tred-
jemand – i al væsentlighed beholder alle risici og afkast 
vedrørende aktivet, skal aktivet forsat indregnes, og det 
beløb, som modtages i forbindelse med overdragelsen, 
skal indregnes som en forpligtelse.

Hvis virksomheden hverken har overdraget eller be-
holdt så godt som alle risici og fordele fra ejerskab af 
aktivet, skal det vurderes, om kontrollen over aktivet er 
overdraget. Kontrol anses for overdraget, hvis køberen 
har ret til at videresælge aktivet. Hvis overdrageren har 

kontrol over aktivet, indregnes aktivet forholdsmæssigt 
svarende til overdragerens fortsatte involvering i aktivet, 
og eventuelle forpligtelser relateret til det overdragede 
aktiv (fx finansielle garantier) indregnes separat. Hvis 
køberen har kontrol over aktivet, ophører indregningen 
hos overdrageren, og eventuelle nye aktiver eller for-
pligtelser opstået ifm. transaktionen indregnes separat.

Bestemmelserne vedrørende ophør af indregning af 
finansielle aktiver som følge af overdragelse til tredje-
mand kan overordnet illustreres således:

1. Til brug for koncernregnskab, konsolider alle 
dattervirksomheder, inkl. SPE’er  

2. Bestem, om reglerne for ophør af indregning skal anvendes på 
hele aktivet eller en del af aktivet (eller en gruppe af aktiver) 

3. Er rettighederne til pengestrømme fra aktivet udløbet? 

Fortsæt med at indregne aktivet svarende til virksomhedens 
fortsatte involvering i aktivet 

4. Har virksomheden overdraget retten til at 
modtage pengestrømme fra aktivet? 

5. Er virksomheden forpligtet til at betale 
pengestrømme fra aktivet videre til køberen 

uden ubegrundet ophold? 

6. Har virksomheden i al væsentlighed 
overdraget risici og afkast vedr. aktivet? 

7. Har virksomheden i al væsentlighed bevaret 
risici og afkast vedr. aktivet? 

8. Har virksomheden bevaret kontrol over 
aktivet? 

Ophør indregning 

Fortsæt indregning 

Ja 

Nej 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Ophør indregning 

Fortsæt indregning 

Ophør indregning Nej 

Ja 
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Situation Regnskabsmæssig 
behandling hos overdrager 

Virksomheden overdrager i al væsentlighed alle 
risici og afkast 

Virksomheden hverken 
overdrager eller beholder i 

al væsentlighed alle risici og 
afkast 

Overdrager har ikke 
længere kontrol over 

aktivet - modtager kan 
ensidigt sælge aktivet til 
uafhængig tredjemand 

Overdrager beholder 
kontrol over aktivet – 

modtager kan ikke 
ensidigt sælge aktivet til 
uafhængig tredjemand 

Virksomheden beholder i al væsentlighed alle risici 
og afkast 

Ophør indregning af det 
overdragede aktiv 

 
Indregn eventuelle nye 

aktiver/forpligtelser 

Indregn aktiv og forpligtelse i 
forhold til virksomhedens fortsatte 

involvering i det overdragede 
aktiv 

Fortsæt indregning af det 
overdragede aktiv 

 
Beløb modtaget ifm. 

overdragelsen indregnes som en 
forpligtelse 
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Finansielle forpligtelser – ophør af indregning
Indregning af en finansiel forpligtelse ophører når – og 
kun når – forpligtelsen ophører med at eksistere, dvs. 
når forpligtelsen indfries, ophæves eller udløber.

Hvis låntager og långiver ombytter et eksisterende låne-
forhold med et nyt eller ændrer i betingelserne knyttet 
til et eksisterende låneforhold, skal det vurderes, om 
betingelserne i det nye eller ændrede låneforhold er 
væsentligt ændret i forhold til det oprindelige. Hvor 
det er tilfældet, skal ombytningen anses for at være en 
indfrielse af det oprindelige låneforhold og etablering af 
et nyt. Ellers skal det anses for at være en fortsættelse 
af det oprindelige låneforhold.

Betingelserne anses fx for at være væsentligt ændret, 
når nutidsværdien af pengestrømmene fra det nye 
eller ændrede låneforhold afviger 10% eller mere fra 
nutidsværdien af de resterende pengestrømme fra det 
oprindelige låneforhold, begge tilbagediskonteret med 
den oprindelige effektive rente. I visse tilfælde er en 
kvalitativ vurdering tilstrækkelig til at konkludere, at be-
tingelserne er væsentligt ændret, fx hvis den ændrede 
forpligtelse indgås med en ny modpart eller i en anden 
valuta. 

Herudover indeholder IFRIC 19, Opfyldelse af finan
sielle forpligtelser med egenkapitalinstrumenter, særlig 
vejledning om de tilfælde, hvor en virksomhed udsteder 
egenkapitalinstrumenter til hel eller delvis opfyldelse af 
finansielle forpligtelser.

IFRS 9 indeholder bestemmelser for indregning og må-
ling af både sikringsinstrumenter, som virksomheden 
anvender til at sikre en risiko, og den sikrede regn-
skabspost eller transaktion (den sikrede post). Typisk 
anvendes derivater som sikringsinstrumenter. 

Regnskabsmæssig behandling efter de særlige sikrings-
bestemmelser (hedge accounting) kan efter IFRS 9 alene 
ske, hvis følgende betingelser er opfyldt på tidspunktet 
for etablering af sikringsforholdet og efterfølgende:

Regnskabsmæssig behandling af sikring
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•  Sikringsforholdet består udelukkende af sikringsin-
strumenter og sikrede poster, der opfylder kriteri-
erne herfor, jf. nedenfor

•  Ved sikringsforholdets begyndelse foreligger der en 
formel identifikation af og dokumentation for sik-
ringsforholdet og herunder, at sikringen er i overens-
stemmelse med virksomhedens strategi for risikosty-
ring og formålet med sikringen 

•  Sikringsforholdet opfylder betingelserne relateret til 
sikringseffektivitet jf. nedenfor.

Sikringsinstrumenter
Alene finansielle instrumenter omfattet af IFRS 9 kan 
anvendes som sikringsinstrumenter. Sikringsinstrumen-
tet kan være et derivat, der måles til dagsværdi. Solgte 
optioner (written options) kan dog kun anvendes som 
sikringsinstrumenter, hvis de anvendes til udligning af 
risikoen på en købt option. 

Sikringsinstrumentet kan også være et andet finansielt 
instrument (nonderivative), der måles til dagsværdi, 
bortset fra forpligtelser, hvor ændringer i dagsværdien 
som følge af ændring i egen kreditrisiko indregnes i 
øvrig totalindkomst. Finansielle instrumenter, som ikke 
måles til dagsværdi, kan alene anvendes til sikring af 
valutakursrisiko.

Sikringsinstrumentet skal som udgangspunkt henføres 
til sikringsforholdet i sin helhed. Det er dog tilladt kun at 
klassificere sikringsinstrumentets indre værdi som sik-
ringsinstrument og behandle tidsværdien (time value) i 
en option, terminselementet (forward element) i en ter-
minskontrakt eller valutaspændet (currency basis spread) 
i en valutakontrakt som en omkostning ved sikringen jf. 
nedenfor. 

Herudover er det muligt kun at anvende en forholds-
mæssig andel af et sikringsinstrument i sikringsforhol-
det, fx 50% af sikringsinstrumentets nominelle beløb. 
Det er ikke muligt kun at anvende en andel af sikringsin-
strumentets resterende levetid i sikringsforholdet.

Sikrede poster
Sikrede poster kan være en enkelt post, en gruppe af 
poster, herunder en nettoposition, eller en andel af en 
post. Følgende poster og transaktioner kan være sik-
rede poster:

•  Et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse
•  En ikke-indregnet bindende aftale (firm commitment), 

fx en købs- eller salgsordre
•  En forventet fremtidig transaktion (fx et højst sandsyn

ligt fremtidigt salg i fremmed valuta)

•  En nettoinvestering i en udenlandsk enhed (fx net
toaktiverne i en udenlandsk dattervirksomhed, som 
konsolideres i koncernregnskabet).

For en gruppe af forventede fremtidig transaktioner, 
der udgør en nettoposition, er det alene valutakurseks-
poneringen, der kan sikres.

Sikringsbestemmelserne i IFRS 9 kan som udgangs-
punkt ikke anvendes på koncerninterne transaktioner 
i koncernregnskabet. Dette gælder dog ikke sikring 
af valutarisikoen på koncernmellemværender, hvor 
disse valutakursreguleringer ikke elimineres i koncern-
regnskabet, eller hvor valutakursrisikoen vedrører en 
fremtidig, højst sandsynlig koncernintern transaktion, 
der vil påvirke det konsoliderede resultat, fx ved et ef-
terfølgende salg af koncerninterne varebeholdninger 
eller efterfølgende afskrivning af et anlægsaktiv, der 
er købt koncerninternt. En investeringsvirksomheds 
transaktioner med sine dattervirksomheder er heller 
ikke omfattet af forbuddet, hvis dattervirksomhederne 
måles til dagsværdi.

Derivater indgår typisk i et sikringsforhold som sikrings-
instrumenter, men kan i visse tilfælde også være en del 
af en samlet sikret post.

Dokumentation
Anvendelse af de regnskabsmæssige bestemmelser for 
sikring er betinget af, at der på tidspunktet for etable-
ring af sikringsforholdet forligger en sikringsdokumenta-
tion, som indeholder følgende:

•  Ledelsens strategi for styring af risici og formål med 
indgåelse af sikringsforholdet

•  Identifikation af sikringsinstrumentet
•  Identifikation af den sikrede post
•  Arten af risiko, som sikres
•  Beskrivelse af, hvordan virksomheden vil vurdere 

sikringseffektiviteten (jf. nedenfor) .

Hvis ovenstående dokumentation ikke foreligger på 
tidspunktet for etablering af sikringsforholdet, herunder 
sammenhæng til virksomhedens overordnede risikosty-
ringsstrategi, kan de regnskabsmæssige bestemmelser 
for sikring ikke anvendes. 

Sikringseffektivitet
IFRS 9 stiller følgende krav til sikringseffektivitet:

•  Der er en økonomisk sammenhæng (modsatrettet 
korrelation) mellem den sikrede post og sikringsin-
strumentet
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•  Indvirkningen af kreditrisikoen må ikke i domine-
rende grad påvirke de økonomiske sammenhænge

•  Forholdet mellem den sikrede mængde og mæng-
den ifølge sikringsinstrumentet (sikringsraten) skal 
baseres på den mængde, som virksomheden faktisk 
sikrer. Der kan være tilfælde, hvor dette forhold ikke 
er 1:1.

Sikringseffektiviteten skal vurderes fremadrettet på 
tidspunktet for indgåelse af sikringsforholdet og efter-
følgende ved hver regnskabsaflæggelse, og hvis der 
opstår væsentlige ændringer i forhold, der kan påvirke 
sikringseffektiviteten. Standarden stiller ikke krav om 
bagudrettet kontrol af sikringseffektiviteten, og den 
stiller heller ikke krav om, at sikringseffektiviteten skal 
baseres på kvantitative opgørelser. I nogle tilfælde vil en 
kvalitativ vurdering af sikringseffektiviteten være til-
strækkelig, hvilket særligt vil gælde, hvis ineffektiviteten 
skønnes af være begrænset, fx når de centrale vilkår i 
sikringsinstrumentet og det sikrede er identiske. Hvis 
ineffektiviteten derimod skønnes at være større, kan en 
kvantitativ opgørelse være nødvendig, hvilket også vil 
omfatte en bagudrettet opgørelse til brug for indreg-
ning af ineffektiviteten i regnskabet.

Regnskabsmæssig sikring skal ophøre fremadrettet 
fra det tidspunkt, hvor sikringsforholdet ikke længere 
opfylder kravene til sikringseffektivitet, medmindre det 
skyldes afvigelser, som kan afhjælpes ved at justere 
sikringsraten.

Regnskabsmæssig behandling af sikring
Regnskabsmæssige behandling af sikringsforholdet 
opdeles i tre typer:

•  Sikring af dagsværdi
•  Sikring af pengestrømme, inkl. forventede fremtidige 

transaktioner
•  Sikring af en nettoinvestering i en udenlandsk enhed. 

Sikring af dagsværdi
Ved sikring af dagsværdi forstås sikring af et indregnet 
aktiv eller en indregnet forpligtelse eller sikring af en 
ikke-indregnet bindende aftale. IFRS 9 foreskriver, at

•  værdiregulering af sikringsinstrumentet til dagværdi 
resultatføres straks, medmindre den sikrede post 
vedrører et egenkapitalinstrument, som måles til 
dagsværdi via øvrig totalindkomst, hvor dagsværdi-
reguleringen af sikringsinstrumentet tilsvarende 
indregnes i øvrig totalindkomst.

•  hvis den sikrede balancepost ikke allerede måles til 
dagsværdi, reguleres den regnskabsmæssige værdi 

af den sikrede balancepost med ændring i den sikre-
de eksponering, som indregnes i resultatet sammen 
med værdireguleringen af sikringsinstrumentet. For 
fordringer, som måles til dagsværdi via øvrig totalind-
komst skal den andel af dagsværdireguleringen, der 
kan henføres til den sikrede eksponering, indregnes i 
resultatet.

Eksempler på sikring af dagsværdi:

•  Sikring af fastforrentede lån
•  Afdækning af valutarisiko på tilgodehavender i frem-

med valuta
•  Sikring af en ikke-indregnet bindende aftale, fx en 

købs- eller salgsordre; valutakurseksponering i så-
danne aftaler kan dog også behandles som en pen-
gestrømssikring.

Ved sikring af ikke-indregnede bindende aftaler indreg-
nes både sikringsinstrumentet og det sikrede (i form 
af en positiv eller negativ dagsværdi af den bindende 
aftale) i balancen, og værdiregulering af både sikringsin-
strumentet og den sikrede aftale indregnes i resultatet. 
Når den bindende aftale fører til indregning af et aktiv 
eller en forpligtelse, skal værdien af den bindende aftale 
indgå i den regnskabsmæssige værdi ved første ind-
regning af det pågældende aktiv eller den pågældende 
forpligtelse.

Sikring af pengestrømme
Ved sikring af pengestrømme forstås sikring mod varia-
bilitet i pengestrømme, der kan henføres til bestemte 
risici, som er forbundet med indregnede aktiver og 
forpligtelser, eller forventede fremtidige transaktioner, 
der er højst sandsynlige. IFRS 9 foreskriver, at

•  den andel af værdireguleringen af sikringsinstrumen-
tet, som udgør en effektiv sikring, indregnes i øvrig 
totalindkomst som en særskilt post og akkumuleres 
i en sikringsreserve på egenkapitalen, indtil det sik-
rede enten indregnes i resultatet eller i balancen, 
jf. nedenfor, hvorefter det beløb, der er indregnet i 
sikringsreserven på egenkapitalen indregnes i resul-
tatet via øvrig totalindkomst

•  den resterende andel af værdireguleringen (den 
ineffektive del) af sikringsinstrumentet indregnes 
straks i resultatet.

Eksempler på sikring af pengestrømme:

•  Sikring af variabelt forrentede lån
•  Afdækning af valutarisiko ved fremtidige køb eller 

salg.
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Ved sikring af fremtidige pengestrømme, hvor den sik-
rede transaktion resulterer i indregning af et ikke-finan-
sielt aktiv eller en ikke-finansiel forpligtelse, indregnes 
sikringseffekten, som er akkumuleret i sikringsreserven 
på egenkapitalen, direkte i kostprisen for det indregne-
de aktiv eller den indregnede forpligtelse, uden recirku-
lering via øvrig totalindkomst. Ved sikring af fremtidige 
pengestrømme, hvor den sikrede transaktion indregnes 
i resultatet, eller den sikrede transaktion resulterer i 
indregning af et finansielt aktiv eller en finansiel forplig-
telse, indregnes sikringseffekten, som er akkumuleret i 
sikringsreserven på egenkapitalen, i resultatet som en 
recirkulering via øvrig totalindkomst, samtidig med at 
den sikrede transaktion indregnes i resultatet.

Sikring af en nettoinvestering i en udenlandsk 
enhed
Sikring af nettoinvesteringer i udenlandske enheder be-
handles som sikring af pengestrømme, hvorunder den 
effektive del af sikringen indregnes i øvrig totalindkomst, 
indtil investeringen afhændes, mens den ineffektive del 
resultatføres straks.

Ifølge IFRIC 16, Sikring af nettoinvestering i en udenlandsk 
enhed, kan sikringsreglerne kun anvendes på den va-
lutakursforskel, som opstår imellem modervirksomhe-
dens funktionelle valuta og den udenlandske enheds 
funktionelle valuta og dermed ikke for præsentationsva-
lutaen for den udenlandske enhed. Endvidere kan det 
afdækkede maksimalt svare til den regnskabsmæssige 
værdi af nettoinvesteringen i den udenlandske enhed, 
som er indregnet i koncernregnskabet.

Ophør af sikring
Når en virksomhed har besluttet at anvende bestem-
melserne for regnskabsmæssig sikring, kan den ikke 
uden videre beslutte at ophøre med anvendelse af 
sikringsbestemmelserne.

Hvis sikringsinstrumentet udløber, sælges, afvikles 
eller udnyttes, skal virksomheden ophøre med at an-
vende bestemmelserne om regnskabsmæssig sikring. 
Endvidere skal virksomheden ophøre med at anvende 

sikringsbestemmelserne, hvis en forventet fremtidig 
transaktion ikke længere er højst sandsynligt eller kra-
vene til sikringseffektivitet eller andre krav til sikringsdo-
kumentationen, herunder risikostyringsstrategien, ikke 
længere er opfyldt. 

Ophør af sikring skal finde sted fra det tidspunkt, hvor 
kriterierne for anvendelse af sikringsbestemmelserne 
ikke længere er opfyldt. 

For dagsværdisikring betyder det, at virksomheden 
skal ophøre med at regulere den sikrede balancepost 
med ændring i den sikrede eksponering, og for så vidt 
angår egenkapitalinstrumenter, der måles til dagsværdi 
via øvrig totalindkomst, ophøre med at indregne 
dagsværdiændringer på sikringsinstrumentet i øvrig 
totalindkomst.

For pengestrømssikring betyder det, at virksomheden 
skal ophøre med at indregne dagsværdiændringer på 
sikringsinstrumentet i øvrig totalindkomst. Akkumule-
rede beløb i sikringsreserven på tidpunktet for ophør af 
sikringsforholdet behandles således:

a)  Hvis de sikrede pengestrømme fortsat forventes at 
finde sted, forbliver de akkumulerede beløb i sik-
ringsreserven, indtil de fremtidige pengestrømme 
finder sted

a)  Hvis de sikrede pengestrømme ikke længere forven-
tes at finde sted, indregnes de akkumulerede beløb i 
sikringsreserven straks i resultatet som en recirkule-
ring via øvrig totalindkomst.

Omkostning ved sikringen
Hvis virksomheden har valgt at udskille tidsværdien 
(time value) i en option, terminselementet (forward ele
ment) i en terminskontrakt eller valutaspændet (currency 
basis spread) i en valutakontrakt og behandle dette som 
en omkostning ved sikringen, indregnes ændringer i 
dagsværdien af sikringsinstrumentet fra disse elemen-
ter i øvrig totalindkomst med efterfølgende recirkulering 
til resultatet over sikringsinstrumentets løbetid, eller når 
specifikke betingelser er opfyldt.
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IFRS 9 træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. 
januar 2018 eller senere. Virksomheden kan dog vælge 
at udskyde implementeringen af reglerne i IFRS 9 ved-
rørende sikring, indtil IASB har færdiggjort et projekt 
vedrørende makrosikring, og i stedet anvende bestem-
melserne i IAS 39 og den tidligere version af IFRIC 16.

Der er ikke krav om tilpasning af sammenligningstal, når 
IFRS 9 implementeres. Hvis virksomheden vælger ikke 
at tilpasse sammenligningstal, skal den akkumulerede 

effekt af implementering af IFRS 9 i stedet indregnes 
direkte i egenkapitalen primo implementeringsåret.

IFRS 9 skal som udgangspunkt implementeres med 
tilbagevirkende kraft. Overgangsbestemmelserne i IFRS 
9 indeholder dog en række specifikke undtagelser og 
lempelser hertil, fx vedrørende tilfælde, hvor det ikke er 
praktisk muligt at opgøre effekten med tilbagevirkende 
effekt. 

Ikrafttræden og overgangsregler
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IFRS 10
Omhandler  Koncernregnskaber

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen

Bemærk IASB udsendte i september 2014 ændringer til IFRS 10 og IAS 28, In
vesteringer i associerede virksomheder og joint ventures vedrørende salg 
eller tilførsel af aktiver mellem en investor og dennes associerede 
virksomhed eller joint venture.   
 
IASB har udskudt ikrafttrædelsen af ændringen på ubestemt tid, og 
ændringen vil ikke blive godkendt i EU i sin nuværende form. Ændrin-
gen er derfor ikke indarbejdet i denne publikation.
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IFRS 10 fastlægger principperne for udarbejdelse og 
præsentation af koncernregnskaber, når en virksomhed 
har kontrol over en eller flere virksomheder. IFRS 10 
fastlægger desuden principperne for, hvornår en virk-
somhed anses for at have kontrol over en anden virk-
somhed, og giver omfattende vejledning til vurdering 
heraf.

Standarden omfatter ikke den regnskabsmæssige be-
handling af virksomhedsovertagelser og disses effekt på 
konsolideringen mv., da dette fremgår af IFRS 3, Virk
somhedssammenslutninger. Krav til oplysninger i kon-
cernregnskaber vedrørende investeringer i dattervirk-
somheder, fællesledede arrangementer, associerede 
virksomheder og strukturerede virksomheder (SPE’er) 
fremgår af IFRS 12, Oplysning om involvering i andre virk
somheder og behandles derfor ikke i IFRS 10. 

IFRS 10 kræver, at alle modervirksomheder skal udar-
bejde et koncernregnskab, der indeholder alle datter-

virksomheder, som er kontrolleret af modervirksom-
heden. 

IFRS 10 
– Koncernregnskaber

Anvendelsesområde

Modervirksomheder er defineret som en virksom-
hed, der har kontrol over én eller flere virksomheder.

Dattervirksomheder er defineret som virksomhe-
der, der er kontrolleret af en anden virksomhed.

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Ifølge ÅRL kan en dattervirksomhed i særlige tilfælde 
udeholdes fra konsolideringen, fx ved betydelige og 
vedvarende hindringer i modervirksomhedens ud-
øvelse af sine rettigheder over dattervirksomheden, 
hvis de nødvendige oplysninger ikke kan indhentes 

inden for en rimelig frist, eller hvis dattervirksomhe-
den ikke tidligere har været konsolideret og udeluk-
kende besiddes med henblik på salg.

IFRS 10 kræver som altovervejende hovedregel, at 
alle dattervirksomheder indgår i virksomhedens kon-
cernregnskab ved fuld konsolidering.
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Modervirksomheder kan dog undlade at udarbejde 
koncern regnskab, hvis en af følgende betingelser er op-
fyldt: 

a)  Modervirksomheden er selv en dattervirksomhed, og 
en overliggende modervirksomhed udarbejder 
koncernregnskab i overensstemmelse med IFRS, 
eller regnskab efter IFRS, hvori dattervirksomheder 
er målt til dagsværdi (investeringsselskaber), og 
regnskabet for modervirksomheden er tilgængelig 
for offentligheden. Det er desuden en betingelse, at 
alle virksomhedens ejere er informeret om og ikke 
opponerer mod, at virksomheden ikke udarbejder 
koncernregnskab, samt at virksomheden ikke har 
udstedt (eller er ved at udstede) børsnoterede 
egenkapital- eller gældsinstrumenter. 

b)  Modervirksomheden er en pensionsordning eller 
anden ordning vedrørende langfristede personale-
ydelser omfattet af IAS 19, Personaleydelser.

c)  Modervirksomheden er en investeringsvirksomhed, 
som ifølge IFRS 10 skal måle alle dattervirksomheder 
til dagsværdi via resultatet (jf. senere).

Såfremt en investeringsvirksomhed har kontrol over 
dattervirksomheder, som yder service til investerings-
virksomheden, der relaterer sig til investerings virk-
somhedens investeringsaktiviteter, fx investerings-
rådgivning mv., og dattervirksomheden ikke selv er en 
investeringsvirksomhed, er disse dog ikke undtaget fra 
konsolideringspligten, og sådanne dattervirksomheder 
skal konsolideres i henhold til bestemmelserne i IFRS 
10.

Ifølge IFRS 10 anses en investor for at have kontrol over 
en anden virksomhed, når alle følgende tre betingelser 
er opfyldt:

•  Investor har magtbeføjelser (power) over virksom-
heden

•  Investor er eksponeret over for eller har rettigheder 
til variabelt afkast (returns) hidrørende fra investerin-
gen

•  Investor kan anvende sine magtbeføjelser til at påvir-
ke størrelsen af det variable afkast.

Dette kan illustreres således:

Kontrol

Forskelle mellem IFRS  
og dansk regnskabsregulering

Ifølge EU-kommissionens bemærkninger til IAS-For-
ordningen fra 2003 er det EU-kommissionens opfat-
telse, at koncernregnskabspligten afgøres af med-
lemsstaternes egen lovgivning, og dermed ÅRL for 
danske modervirksomheder. 

Ifølge ÅRL er det en betingelse for at undlade at ud-
arbejde koncernregnskab, at modervirksomhe dens 
ultimative eller en mellemliggende modervirk som-
hed udarbejder koncernregnskab og konsolideret le-
delsesberetning, der er tilgængelig for offentlighe-
den og i overensstemmelse med lovgivningen i et 
EU- eller EØS-land eller tilsva rende regler, herunder 
IFRS eller US GAAP.

Formål og design

Magtbeføjelser
(power) KontrolEksponering for  

variabelt afkast

Sammenhæng  
mellem magtbeføjelser  

og variabelt afkast

+ =

Link
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Vurdering af, hvem der har kontrol over en virksomhed, 
indledes med en vurdering af virksomhedens (investe-
ringsobjektet) formål og opbygning. Dette sker for at 
identificere 

i) de relevante aktiviteter i virksomheden 
ii)  hvordan beslutninger relateret til disse aktiviteter 

træffes 
iii)  hvem der aktuelt har bestemmende indflydelse over 

disse beslutninger 
iv)  hvem der oppebærer variabelt afkast fra disse aktivi-

teter. 

I de fleste virksomheder er det åbenbart, at kontrol 
over virksomheden opnås via besiddelse af egenkapital-
instrumenter (typisk aktier) med et flertal af stemmeret-
tighederne i virksomheden. I andre tilfælde, fx hvor kon-
trol opnås via en eller flere kontraktlige aftaler, er det 
nødvendigt at vurdere de enkelte bestanddele i kontrol-
begrebet meget nøje, jf. nedenfor.
 

Magtbeføjelser
Det første element i kontroldefinitionen i IFRS 10 er, at 
virksomheden (investor) har magtbeføjelser over en an-
den virksomhed (investeringsobjektet).  

En investor har magtbeføjelser over en virksomhed, når 
investor har aktuelle rettigheder, som giver investor 
umiddelbar mulighed for at styre de relevante aktivite-
ter i virksomheden. Vurderingen af, hvorvidt en investor 
har magtbeføjelser afhænger derfor af de relevante ak-
tiviteter, hvordan beslutninger vedrørende disse træf-
fes, samt hvilke rettigheder investoren og andre har i 
forhold til virksomheden.

Relevante aktiviteter
De relevante aktiviteter for en virksomhed består ofte i 
normale drifts- og finansieringsmæssige aktiviteter så-
som fx produktion/køb og salg af varer eller tjeneste-
ydelser, styring af finansielle aktiver, køb og salg af akti-
ver samt forskning i og udvikling af nye produkter.

Særligt for strukturerede virksomheder (SPE’er)
I strukturerede virksomheder (SPE’er) kan aktiviteterne 
ofte være foruddefinerede ved etableringen, således at 
få eller tilnærmelsesvist ingen beslutninger skal træffes i 
tilknytning til virksomhedens aktiviteter efter etablerin-
gen. I praksis har stort set alle strukturerede virksom-
heder dog relevante aktiviteter. Det kan fx være virk-
somheder, hvor aktiviteterne er foruddefinerede, 
med  mindre, eller indtil, særlige forhold eller begiven-
heder opstår. I dette tilfælde vil de relevante aktiviteter 
være de beslutninger, der skal træffes, når disse særlige 
forhold eller begivenheder opstår, og det er derfor 
 afgørende, hvem der i givet fald kontrollerer disse  
beslutninger.

I helt særlige tilfælde er alle aktiviteter og beslutninger 
foruddefineret (virksomheden kører på ”autopilot”).  
I disse tilfælde er det især relevant at se på virksom-

hedens formål og opbygning og herunder vurdere, om 
en investor har haft bestemmende indflydelse på fast-
læggelsen af de foruddefinerede aktiviteter, sammenlig-
net med omfanget af investorens involvering i og ekspo-
nering over for virksomheden.

Hvordan træffes beslutninger vedrørende relevante 
aktiviteter?
Hvis flere investorer har kontrol over forskellige relevan-
te aktiviteter, må det vurderes, hvilke aktiviteter der  
påvirker det variable afkast mest. Det samme gælder i 
tilfælde, hvor investorer har kontrol over forskellige  
relevante aktiviteter, som forekommer på forskellige 
tidspunkter. Det kan fx være tilfældet, hvor én investor 
har kontrol over forsknings- og udviklingsaktiviteter, der 
skal gennemføres, før virksomheden oppebærer ind-
tægter, mens en anden investor har kontrol over de  
efterfølgende driftsaktiviteter.

Relevante aktiviteter er defineret som de aktiviteter 
i en virksomhed, der i betydelig grad påvirker inve-
stors afkast fra investeringen.
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Aktuelle rettigheder
En investor anses for at have magtbeføjelser, hvis inve-
storen har en umiddelbar mulighed for at styre relevan-
te aktiviteter, også selvom retten til at styre aktiviteterne 
ikke aktuelt udnyttes (option). 

Ved vurdering af, om en investor har kontrol over en 
virksomhed, inddrages alle eksisterende rettigheder, 
som såvel investoren som øvrige interessenter besid-
der. 

Rettigheder, som kan give en investor magtbeføjelser, 
kan variere fra virksomhed til virksomhed. Følgende er 
eksempler på rettigheder, som isoleret set eller i kombi-
nation kan give en investor magtbeføjelser over en virk-
somhed (ikke udtømmende):

•  Rettigheder i form af stemmerettigheder (eller 
potentielle stemmerettigheder)

•  Ret til at udpege, genvælge og/eller afsætte de 
nøglepersoner i virksomhedens ledelse, som har 
mulighed for at styre de relevante aktiviteter

•  Ret til at udpege og/eller afsætte en anden virk-
somhed (administrationsselskab), som styrer de 
relevante aktiviteter 

•  Ret til at bestemme eller nedlægge veto mod, at 
virksomheden indgår transaktioner eller ændrer 
transaktioner til investors fordel

•  Andre rettigheder, som giver investor mulighed for 
at styre de relevante aktiviteter.

Investors rettigheder stammer ofte fra besiddelse af 
egenkapitalinstrumenter (eller potentielle egenkapitalin-
strumenter) eller kontraktforhold, men kan også være 
begrundet i andre forhold.

Når det er vanskeligt at afgøre, om en investors rettig-
heder er tilstrækkelige til at give investoren kontrol over 
virksomheden, vurderes det, om investoren i praksis 
har mulighed for at styre de relevante aktiviteter. Her-
under vurderes bl.a. om investor i praksis kan udpege 
nøglepersoner i virksomhedens ledelse, kan bestemme 
eller nedlægge veto mod at indgå transaktioner, kan do-
minere processen for nominering af medlemmer til be-
styrelse eller er nærtstående til nøglepersoner i ledel-
sen eller flertallet af bestyrelsesmedlemmerne.

Hvis virksomheden er i et afhængighedsforhold til inve-
stor, fx fordi investor finansierer/garanterer en betyde-
lig del af virksomhedens drift, eller virksomhedens akti-
viteter i øvrigt involverer eller udføres på vegne af 
investor, kan dette, i kombination med andre rettighe-
der, indikere, at investor har kontrol over virksomhe-
den.

Materielle rettigheder
Ved vurderingen af investors magtbeføjelser medtages 
kun de rettigheder, som investor i praksis kan gøre gæl-
dende, når der skal træffes beslutninger om de relevan-
te aktiviteter (substantive rights). Ved vurderingen indgår 
alle relevante fakta og forhold, herunder om

•  indehaveren af rettigheden opnår fordele ved at 
udnytte rettigheden, eller der er økonomiske eller 
andre barrierer, som i praksis afholder indehaveren 
fra at udnytte rettighederne

•  udnyttelsen af rettigheden er afhængig af andre 
parter

•  der er flere indehavere af identiske rettigheder, og 
om der i givet fald er indbygget en mekanisme, som 
forhindrer, at der kan ske sammenfaldende 
udnyttelse af rettighederne.

Et eksempel på et forhold, som kan medføre en økono-
misk barriere, er det tilfælde, hvor udnyttelseskursen 
for en købsoption (potentielle stemmerettigheder) er 
for høj sammenlignet med værdien af virksomheden 
(out of the money).
 
Beskyttende rettigheder
Rettigheder, der giver investor mulighed for at nedlæg-
ge veto mod fundamentale ændringer i virksomhedens 
aktiviteter, eller som kun kan gøres gældende i særlige 
tilfælde, anses som beskyttende rettigheder (protective 
rights). Sådanne rettigheder anses ikke i sig selv for at 
give investor magtbeføjelser i en virksomhed.

De facto kontrol
En investor kan have kontrol over en virksomhed uden at 
besidde flertallet af stemmerettighederne i virksomheden 
(de facto control). Det kan fx være tilfældet, når investor 
besidder betydelige (men ikke flertallet af) stemmerettig-
heder, og de øvrige stemmerettigheder er fordelt på 
mange små aktionærer, som i praksis ikke kan samle sig 
med henblik på at nedstemme investoren på generalfor-
samlingen. 
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Eksponering over for eller rettigheder til variabelt 
afkast fra investeringen
Det andet element i kontroldefinitionen i IFRS 10 er, at 
investor skal være eksponeret over for, eller have rettig-
heder til variabelt afkast fra, investeringen. 

En investor er eksponeret over for eller har rettigheder 
til variabelt afkast fra en virksomhed, når afkastet kan 
variere, afhængigt af de resultater virksomheden opnår. 

Variabelt afkast er meget bredt defineret i IFRS 10 og 
kan være udelukkende negativt, udelukkende positivt 
eller såvel positivt som negativt afkast. Desuden er vari-
abelt afkast ikke afgrænset til modtagelse af udbytte, 
men kan bestå af andre ydelser fra virksomheden, her-
under fx renter af lån ydet til virksomheden, betalinger 
for serviceydelser leveret til virksomheden (fx manage-
ment fee), samt fordele, som ikke er tilgængelige for an-
dre interessenter, fx mulighed for at anvende virksom-
hedens aktiver i kombination med sine egne aktiver.

En investor, som har ydet et fastforrentet lån til virk-
somheden, kan også være eksponeret over for variabelt 
afkast i form af kreditrisikoen, der er knyttet til det fast-
forrentede lån.

Selvom der kun kan være én investor, som opfylder 
kontroldefinitionen i IFRS 10, vil der ofte være flere inve-
storer/interessenter, som er eksponeret over for et va-
riabelt afkast fra virksomheden, fx minoritetsaktionæ-
rer, långivere mv.

Evne til at påvirke det variable afkast i kraft af 
magtbeføjelser
Det tredje og sidste element i kontroldefinitionen i IFRS 
10 er, at investor skal kunne påvirke sit variable afkast 
fra virksomheden ved at udnytte sine magtbeføjelser. 

En investor eller anden interessent med magtbeføjelser 
til at styre de relevante aktiviteter (beslutningstager) 
skal vurdere, om vedkommende agerer som agent eller 
principal i forhold til beslutningerne om de relevante 
aktiviteter i virksomheden. Tilsvarende skal en investor 
vurdere, om en anden investor/interessent med magt-
beføjelser agerer som agent på vegne af investoren 
selv.

En investor/interessent er agent, når vedkommende 
primært er indsat for at agere på vegne af en eller flere 
andre investorer, som oppebærer fordelene fra agen-
tens styring af de relevante aktiviteter. En agent anses 
ikke for at have kontrol over virksomheden.

Ved vurdering af, om en beslutningstager er agent eller 
principal, skal især følgende forhold vurderes:

•  Omfanget af beslutningstagerens ret til at styre de 
relevante aktiviteter, herunder om der er begræns-
ninger i, hvilke beslutninger der kan træffes (fx som 
følge af foruddefinerede aktiviteter)

•  Rettigheder, som besiddes af andre interessenter, 
herunder om andre investorer/interessenter har 
mulighed for at fratage beslutningstagerens magtbe-
føjelser (fx kickout rights)

•  Omfanget af beslutningstagerens vederlæggelse i 
forhold til de serviceydelser, beslutningstageren le-
verer

•  Omfanget af beslutningstagerens eksponering over 
for variabelt afkast fra virksomheden, herunder vur-
dering af beslutningstagerens øvrige investeringer/
interesser i virksomheden.
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Konsolidering af en investering skal påbegyndes fra  
det tidspunkt, hvor investor opnår kontrol over investe-
ringen, og skal ophøre på det tidspunkt, hvor investor  
mister kontrollen.

Når koncernregnskabet udarbejdes, skal koncerninter-
ne mellemværender, transaktioner og urealiserede 
avancer elimineres fuldt ud. Urealiserede interne tab 
skal også elimineres, medmindre tabet er udtryk for 
værdiforrin gelse af det overførte aktiv.

Hvis de virksomheder, som skal indgå i konsolideringen, 
har forskellige balancedage, skal der udarbejdes et sær-
skilt regnskab for dattervirksomhederne til brug for 
kon solideringen med samme balancedag som moder-
virk somheden, medmindre dette ikke er praktisk muligt.

Hvis regnskabet for dattervirksomheden, som indgår i 
konsolideringen, er udarbejdet pr. en anden dato end 
modervirksomhedens balancedato, skal der reguleres 
for virkningen af væsentlige transaktioner eller begiven-
he der, der finder sted mellem dattervirksomhedens og 
mo dervirksomhedens balancedato. Der må dog ikke 
være tale om en tidsmæssig forskel på mere end tre 
måneder.

Koncernregnskabet skal udarbejdes efter ensartede 
regnskabsprincipper.

Minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser skal i koncernregnskabet 
præsente res som en del af egenkapitalen, men adskilt 
fra moder virksomhedens andel af egenkapitalen. 
Minoritetsinte ressernes andel af koncernresultatet må 
ikke præsen teres som en indtægt eller omkostning i  
totalindkomstopgørelsen, men skal vises som fordeling 
af henholdsvis årets resultat og årets totalindkomst. 
Minoritetsinteres sernes andel af totalindkomsten allo-
keres til minoritets interessernes andel af egenkapitalen, 
uanset om minori tetsinteressernes andel derved bliver 
negativ.

Selvom potentielle ejerandele og stemmerettigheder 
medtages ved vurderingen af, om en investor har kon-
trol, skal disse ikke medtages ved fordeling af årets re-
sultat og øvrig totalindkomst på henholdsvis modersel-
skabets og minoritetsinteressernes andel. Denne 
fordeling skal baseres på de aktuelle ejerandele.

Ændringer i en modervirksomheds ejerandele i en dat-
tervirksomhed, som ikke medfører opnåelse eller ophør 
af kontrol, behandles som en egenkapitaltransakti on 
med ejerne. Forskellen mellem transaktionens veder lag 
og ændringen i minoritetsinteressernes andel af egen-
kapitalen allokeres til modervirksomhedens andel af 
egenkapitalen. Der sker således hverken indregning af 
gevinst/tab ved salg af ejerandele eller indregning af 
yderligere goodwill ved køb af yderligere ejerandele.

Løbende vurdering af kontrol
En investor skal revurdere, om vedkommende har kon-
trol over en virksomhed, såfremt der er indikationer på, 
at der er sket ændringer i et eller flere af de tre elemen-
ter i kontroldefinitionen.

Ophør af kontrol
Når delvis afhændelse af ejerandele i en dattervirksom-
hed medfører ophør af kontrol, skal den tilbageværen-
de ejerandel reguleres til dagsværdi på salgstidspunk-
tet, og gevinst/tab ved henholdsvis afhændelse og må - 
ling af den resterende andel til dagsværdi indregnes i 
resultatet.

Konsolideringsprocedurer

Øvrige forhold
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Forskelle mellem IFRS  
og dansk regnskabsregulering:

Ved salg af kapitalandele i en dattervirksomhed, 
hvor ved virksomheden ikke længere har kontrol, skal 
der i henhold til IFRS indregnes gevinst/tab både på 
de solgte og de bibeholdte ejerandele. 

Under ÅRL skal den hidtidige regnskabsmæssige 
værdi af de bibeholdte ejerandele fortsat anvendes. 
Der vil ikke som udgangspunkt blive indregnet ge-
vinst eller tab på de ejerandele, som ikke sælges i 
forbindelse med tabet af kontrol. Hvis de resterende 
ejerandele udgør en porteføljeinvestering – og der-
med ikke en associeret eller fællesledet virksomhed 
– vil der dog, hvis porteføljeinvesteringer efter virk-
somhedens regnskabspraksis måles til dagsværdi, 
blive reguleret til dagsværdi efter den almindelige 
bestemmelse i ÅRL § 37.

Konsolidering af en afgrænset del af en virksom
hed (”Silo”)
I visse særlige tilfælde er en investors investering i en 
anden virksomhed afgrænset til specifikke aktiver og 
forpligtelser i virksomheden frem for investering i den 
samlede virksomhed. IFRS 10 betegner en sådan af-
grænset del for en ”silo”.

Ifølge IFRS 10 skal en investor behandle en silo, som om 
den var en selvstændig virksomhed, hvis nærmere be-
stemte betingelser er opfyldt, herunder at siloens akti-
ver og forpligtelser er effektivt afgrænsede fra den øvri-
ge virksomhed i enhver sammenhæng, fx også i tilfælde 
af den samlede virksomheds konkurs. 

Hvis investor i overensstemmelse med IFRS 10 har kon-
trol over siloen, skal den konsolideres i investors kon-
cernregnskab.

Investeringsvirksomhed
En investeringsvirksomhed er en virksomhed, som via 
indskud fra investorer har til formål udelukkende at in-
vestere midlerne med henblik på at opnå afkast af den 
investerede kapital i form af indtægter, værdistigninger 
eller begge dele, og som måler og evaluerer performan-
ce på basis af dagsværdi.

Investeringsvirksomheder har ikke til hensigt at beholde 
investeringerne uendeligt og forventes derfor at have 
en exit-strategi for sine investeringer. Exit-strategien 
kan variere for forskellige investeringstyper.

Nogle typiske karakteristika, som i øvrigt kendetegner 
en investeringsvirksomhed, er, at den har mere en én 
investering, har mere end én investor, har investorer, 
som ikke er nærtstående parter, og er i besiddelse af 
ejerandele, typisk i form af aktier e.l. (fx partnerskabs-
andele), som giver ret til en forholdsmæssig andel af 
egenkapitalen i investeringen. En virksomhed, som ikke 
har de nævnte karakteristika, er ikke udelukket fra defi-
nitionen af investeringsvirksomhed, men den skal i givet 
fald begrunde, hvorfor den opfatter sig som investe-
ringsvirksomhed, til trods for at den ikke besidder de 
nævnte karakteristika.

En investeringsvirksomhed skal ikke konsolidere sine 
dattervirksomheder og skal heller ikke anvende IFRS 3 
ved opnåelse af kontrol over en dattervirksomhed. I ste-
det skal investeringer i dattervirksomheder måles til 
dagsværdi via resultatet i overensstemmelse med IFRS 
9, Finansielle instrumenter. Dette gælder dog ikke for 
eventuelle dattervirksom heder, som udfører investe-
ringsservice vedrørende investeringsvirksomhedens in-
vesteringsaktiviteter. Disse skal konsolideres på normal 
vis.
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IFRS 11
Omhandler Fællesledede arrangementer

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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IFRS 11 angiver regler for den regnskabsmæssige be-
handling af investering i fællesledede arrangementer. 

Oplysningskrav vedrørende investeringer i fællesledede 
arrangementer fremgår af IFRS 12, Oplysning om invol
vering i andre virksomheder, og er derfor ikke behandlet i 
IFRS 11.

IFRS 11 gælder for alle parter, som deltager i et fællesle-
det arrangement, uanset om den enkelte deltager har 
fælles kontrol. Den regnskabsmæssige behandling er 
dog forskellig, afhængigt af om deltageren har fælles 
kontrol eller blot er deltager i et arrangement, hvor to 
eller flere andre deltager har fælles kontrol.

Fællesledede arrangementer er kendetegnet ved at to 
eller flere parter indgår i et arrangement, som er under 
fælles bestemmende indflydelse (fælles kon trol). 

I et fællesledet arrangement har ingen part selvstændig 
kontrol over arrangementet. Hvis det var tilfældet, ville 
der være tale om en dattervirksomhed jf. IFRS 10, Kon
cernregnskaber. 

Tilsvarende kræver et fællesledet arrangement, at to el-
ler flere parter i fællesskab har kontrol over de relevan-
te aktiviteter, således som kontrol er defineret i IFRS 10 
– det vil sige magtbeføjelser + eksponering/ret til varia-
belt afkast + link mellem magtbeføjelser og afkast = 
kontrol.

En virksomhed med tre investorer, som hver ejer 1/3 af 
stemmerettighederne i virksomheden, og hvor der ikke 
er indgået nogen aftaler parterne imellem om fælles 
stemmeafgivelse e.l., er ikke et fællesledet arrangement, 
da ingen af investorerne har mulighed for at nedlægge 
veto mod beslutninger relateret til de relevante aktivite-
ter. Hvis to af de tre investorer har indgået aftale om at 
udøve deres stemmerettigheder i fællesskab, har disse 
to fælles kontrol over virksomheden, da de kan gen-
nemtvinge deres beslutninger uden hensyntagen til den 
tredje investor.

IFRS 11
– Fællesledede arrangementer

Fælles kontrol

Fælles kontrol er defineret som den kontraktligt af-
talte deling af bestemmende indflydelse vedrørende 
et arrangement, som alene foreligger, når beslutnin-

ger om relevante aktiviteter kræver enstemmighed 
blandt de parter, der har bestemmende indflydelse.
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Fællesledede arrangementer skal klassificeres som én 
af følgende to typer:

Der kan opstilles følgende beslutningstræ vedrø-
rende klassifikation af fællesledede arrangementer:

Klassifikation af fællesledede arrangementer

Karakteristika

Fællesledet aktivitet  
(joint operations)

Et fællesledet arrangement, hvor deltagerne/investorerne med fælles kontrol har 
rettigheder relateret til arrangementets aktiver og har forpligtelser relateret til 
arrangementets forpligtelser

Fællesledet virksomhed  
(joint ventures)

Et fællesledet arrangement, hvor deltagerne/investorerne med fælles kontrol har 
rettigheder relateret til arrangementets nettoaktiver 

Gennemføres arrangementet  
gennem en særskilt enhed?

Fællesledet virksomhed (Joint venture)

Fællesledet 
aktivitet

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Gør den juridiske struktur, at parterne har  
rettigheder/forpligtelser i forhold til arrangementets  

aktiver/forpligtelser?

Den særskilte  
enheds juridiske 

struktur

Gør betingelserne i aftalen, at parterne har  
rettigheder/forpligtelser i forhold til arrangementets  

aktiver/forpligtelser?

 Betingelser  
i den kontraktlige  

aftale

Er arrangementet udformet således, at parterne  
reelt har rettigheder/forpligtelser i forhold til  

arrangementets aktiver/forpligtelser?

Andre  
fakta og  

omstændigheder
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Virksomheden vurderer, hvilken type af arrangement 
den deltager i, baseret på en grundig analyse af de ret-
tigheder og forpligtelser, som den har i forhold til det 
fælles ledede arrangement, under hensyntagen til arran-
gementets  opbygning og juridiske form, de aftalte kon-
trakt mæssige betingelser samt andre relevante forhold 
og omstændigheder. 

Hvis det fællesledede arrangement ikke drives gennem 
en særskilt enhed, er der tale om en fællesledet aktivi-
tet. 

Et fællesledet arrangement, der drives gennem en sær-
skilt enhed (fx I/S, K/S, A/S eller anden virksomheds-
form) kan – afhængigt af de faktiske forhold – være en-
ten en fællesledet aktivitet eller en fællesledet virk som- 
 hed. Den særskilte enheds juridiske struktur vil oftest 
medføre en adskillelse mellem enhedens aktiver og for-
pligtelser og investorerne, således at investorerne har 
rettigheder i forhold til arrangementets nettoaktiver og 
ikke har rettigheder/forpligtelser i forhold til de enkelte 
aktiver og forpligtelser i arrangementet.

De kontraktlige forhold vedrørende et fællesledet ar-
rangement kan imidlertid i visse tilfælde overtrumfe de 

bestemmelser, der følger af enhedens juridiske struk-
tur. Det kan fx være tilfældet, hvis deltagerne i det 
fælles ledede arrangement aftaler, at de hver især har 
ret til en nærmere angivet, forholdsmæssig andel af ar-
rangementets specifikke aktiver, og hæfter for en for-
holdsmæssig andel af arrangementets specifikke for-
pligtelser. Appendiks B til IFRS 11 indeholder yderligere 
vejledning om vurderingen af de kontraktlige forhold, 
herunder sammenligning af normale kontraktforhold i 
fællesledede aktiviteter og fællesledede virksomheder.

Selvom såvel den juridiske struktur som de kontaktlige 
forhold i et fællesledet arrangement indikerer, at arran-
gementets aktiver og forpligtelser er adskilt fra deltager-
ne, kan de faktiske forhold i arrangementet medføre, at 
deltagerne reelt har rettigheder og forpligtelser i for-
hold til de specifikke aktiver og forpligtelser i arrange-
mentet. Det kan fx være tilfældet, hvis det fællesledede 
arrangement er etableret udelukkende med henblik på 
at producere varer, som sælges til deltagerne, uden 
mulighed for salg til tredjemand. I dette tilfælde har del-
tagerne reelt rettigheder til alle de økonomiske fordele 
fra arrangementets aktiver, og deltagerne er den ene-
ste kilde til indfrielse af arrangementets forpligtelser.
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Den regnskabsmæssige behandling af fællesledede ar-
rangementer afhænger af, om der er tale om en fælles-
ledet aktivitet eller en fællesledet virksomhed, samt om 

deltageren har fælles kontrol. Den regnskabsmæssige 
behandling kan opsummeres således:

Der henvises til kapitlet vedrørende IAS 28 for en be-
skrivelse af equity-metoden.

Regnskabsmæssig behandling

Type Deltagere med fælles kontrol Deltagere uden fælles kontrol

Fællesledet aktivitet  
(joint operations)

Deltagerne indregner:
• aktiver relateret til aktiviteten, inkl. an-

del af fællesejede aktiver
• forpligtelser relateret til aktiviteten, inkl. 

andel af fælles forpligtelser
• deltagerens egen omsætning fra salg af 

andel af aktivitetens produktion (hvor 
deltagerne aftager aktivitetens produk-
tion, og selv forestår salg til kunder her-
af) 

• andel af aktivitetens omsætning (hvor 
aktivitetens produktion sælges i fælles-
skab)

• omkostninger relateret til aktiviteten 
inkl. andel af fællesafholdte omkostnin-
ger

Ovenstående indregnes i overensstemmel-
se med relevante IFRS-standarder. Fx ind-
regnes omsætning i overensstemmelse 
med IFRS 15, Omsætning fra kontrakter med 
kunder.

Hvis deltageren har rettigheder og forplig-
telser i forhold til aktivitetens aktiver og for-
pligtelser, indregnes disse på samme måde 
som for deltagere med fælles kontrol. 

Hvis deltageren ikke har rettigheder og for-
pligtelser i forhold til aktivitetens specifikke 
aktiver og forpligtelser, indregnes investe-
ringen i overensstemmelse med relevante 
IFRS-standarder. Dette vil oftest være i 
overensstemmelse med IFRS 9, Finansielle 
instrumenter.

Fællesledet virksom-
hed  
(joint ventures)

Investeringen skal indregnes og regnskabs-
mæssigt behandles efter equity-metoden i 
overensstemmelse med IAS 28, Investerin
ger i associerede virksomheder og joint ventu
res, medmindre virksomheden er undtaget 
herfra, jf. IAS 28.

Hvis deltageren har betydelig indflydelse, 
skal investeringen indregnes og regnskabs-
mæssigt behandles efter equity-metoden i 
overensstemmelse med IAS 28.

Hvis deltageren ikke har betydelig indflydel-
se, indregnes og måles investeringen i 
over ensstemmelse med IFRS 9.



IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder   IFRS 11   

127

Deltagere med fælles kontrol over en fællesledet virk-
somhed indregner denne til kostpris, efter equity meto-
den eller i overensstemmelse med IFRS 9 i det separate 
regnskab (modervirksomhedsregnskab), jf. IAS 27, Sepa
rate regnskaber.

Det samme gælder for deltagere uden fælles kontrol 
over en fællesledet virksomhed, som har betydelig ind-
flydelse. Hvis deltageren heller ikke har betydelig indfly-
delse, indregnes investeringen i overensstemmelse 
med IFRS 9 i det separate regnskab.

For fællesledede aktiviteter er der ingen forskel mellem 
den regnskabsmæssige behandling i koncernregnskabet 
og i det separate regnskab (modervirksomhedsregnska-
bet).

Venture-deltagers separate regnskab

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Efter ÅRL indregnes fælleskontrollerede virksom-
heder efter indre værdis metode eller ved pro rata- 
konsolidering i koncernregnskabet.

IFRS tillader ikke pro rata-konsolidering.

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Efter ÅRL skal fælleskontrollerede virksomheder  
indregnes til kostpris eller efter den indre værdis 
metode i det separate regnskab (modervirksom-
hedsregnskab).

Efter ÅRL § 41 kan fællesledede virksomheder dog 
også indregnes til dagsværdi, men i så fald skal op-
skrivningerne indregnes direkte i egenkapitalen, og 
et beløb svarende til opskrivningen med fradrag af 
udskudt skat skal bindes på en opskrivningsreserve.

Efter IFRS kan fællesledede virksomheder (Joint ven-
tures) indregnes til kostpris, efter den indre værdis 
metode eller til dagsværdi i overensstemmelse med 
IFRS 9. Ved måling til dagsværdi indregnes dags-
værdireguleringer fuldt ud i resultatet eller i øvrig  
totalindkomst. Et beløb svarende til positive dags-
værdireguleringer med fradrag af udskudt skat skal 
iht. IFRS-bekendtgørelsen bindes på en opskrivnings-
reserve.
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IFRS 12
Omhandler Oplysning om involvering i andre virksomheder

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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IFRS 12 indeholder oplysningskrav vedrørende de virk-
somheder, som konsolideres, og de virksomheder, der 
ikke konsolideres, men som den regnskabsaflæggende 
virksomhed er involveret i.

IFRS 12 ensretter oplysningskravene for dattervirksom-
heder, fælleskontrollerede virksomheder, associerede 
virksomheder og ikke-konsoliderede strukturerede virk-
somheder og samler dem i én standard. 

Virksomheden skal præsentere oplysningerne separat 
for henholdsvis dattervirksomheder, fællesledede virk-
somheder, fællesledede aktiviteter, associerede virk-
somheder og ikke-konsoliderede, strukturerede virk-
somheder.

IFRS 12 gælder ikke i virksomhedens separate regnskab, 
medmindre der ikke udarbejdes koncernregnskab, og 
virksomheden har interesser i ikke-konsoliderede, 
strukturerede virksomheder.

Formålet med IFRS 12 er at sikre tilstrækkelige oplysnin-
ger i regnskabet om virksomhedens involvering i andre 
virksomheder til, at regnskabsbrugerne er i stand til at 
vurdere arten af virksomhedens involvering i andre virk-
somheder og risici forbundet hermed samt effekten af 
involveringen på virksomhedens finansielle stilling, re-
sultat og likviditet.

Til opfyldelse af formålet indeholder IFRS 12 specifikke 
oplysningskrav for:

•  Væsentlige skøn og vurderinger, som virksomheden 
har anvendt ved afgørelsen af arten af interesser i 
andre virksomheder

•  Dattervirksomheder
•  Associerede virksomheder og fællesledede arrange-

menter
•  Ikke-konsoliderede, strukturerede virksomheder.

Hvis de specifikke oplysningskrav i IFRS 12 ikke er til-
strækkelige til at opfylde ovennævnte formål, skal der 
 gives yderligere oplysninger.

IFRS 12
– Oplysning om involvering  
i andre virksomheder

Strukturerede virksomheder er defineret som virk-
somheder, der er udformet således, at stemmeret-
tigheder eller tilsvarende rettigheder ikke er den af-
gørende faktor i vurderingen af, hvem der har 

kontrol over virksomheden, som fx hvis stemmeret-
tighederne udelukkende vedrører administrative op-
gaver, og de relevante aktiviteter styres ud fra kon-
traktlige aftaler.

Formål med oplysningskrav
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Virksomheden skal give oplysninger om de væsentlige 
skøn og forudsætninger (samt ændringer heri), som 
den har anvendt ved afgørelsen af,

•  at virksomheden har kontrol over en anden 
virksomhed

•   at virksomheden har fælles kontrol over et fælles-
ledet arrangement

•  typen af et fællesledet arrangement
•  at virksomheden har betydelig indflydelse på en 

anden virksomhed.

Herunder skal blandt andet omtales væsentlige skøn og 
vurderinger der er anvendt ved fastlæggelsen af,

•   at virksomheden har kontrol over en anden 
virksomhed uden at besidde flertallet af stemme-
rettighederne eller ikke har kontrol, selvom den 
besidder flertallet af stemmerettighederne

•  at virksomheden er agent eller principal
•   at virksomheden ikke har betydelig indflydelse på en 

anden virksomhed, selvom den besidder 20 % eller 
mere af stemmerettighederne eller har betydelig 
indflydelse uden at besidde mindst 20 % af stemme-
rettighederne.

Oplysninger om dattervirksomheder skal gøre regn-
skabslæser i stand til at vurdere og forstå:

•  Koncernens sammensætning
•   Minoritetsinteressers andel af koncernens 

aktiviteter og pengestrømme
•  Arten og omfanget af begrænsninger i virk-

somhedens adgang til koncernens aktiver og 
mulighed for indfrielse af koncernens for-
pligtelser

•  Arten af risici (og ændringer heri) vedrørende 
konsoliderede, strukturerede virksomheder

•  Effekten af ændringer i ejerandele i en datter-
virksomhed, der ikke medfører tab af kontrol

•  Effekten af tab af kontrol over en datter-
virksomhed.

For dattervirksomheder med væsentlige minoritets-
interesser skal virksomheden for hver dattervirk-
somhed oplyse:

•  Navn
•  Hjemsted
•  Minoritetsinteressers ejerandele (og stemme-

andele, såfremt disse er forskellige fra ejer-
andelene)

•  Andel af periodens resultat allokeret til minori-
tetsinteresserne

•  Akkumuleret minoritetsinteresse ved regn-
skabsperiodens udløb 

•  Summarisk information om udbytte betalt til 
minoriteter samt aktiver, forpligtelser, resultat 
og pengestrømme fra dattervirksomheden. 
Elimineringer til brug for koncernregnskabet skal 
ikke medtages ved opgørelsen af de summariske 
oplysninger.

Der skal oplyses om væsentlige begrænsninger i 
virksomhedens adgang til eller anvendelse af kon-
cernens aktiver eller indfrielse af koncernens for-
pligtelser. Hvis minoritetsinteresser har beskyt-
tende rettigheder (protective rights jf. IFRS 10, 
Koncernregnskaber), som i væsentlig grad begræn-
ser virksomhedens råderet over koncernens akti-
ver og forpligtelser, skal dette oplyses. Den bog-
førte værdi i koncernregnskabet af aktiver og 
forpligtelser, som virksomheden har begrænset 
råderet over, skal oplyses.

For konsoliderede, strukturerede virksomheder 
skal der desuden oplyses om vilkår i kontraktlige  
aftaler, som kan forpligte virksomheden til at yde 
økonomisk støtte til den strukturerede virksomhed, 
herunder begivenheder, der kan eksponere virk-
somheden over for tab. Der skal desuden gives  
oplysninger om økonomisk støtte, der er givet til 
konsoliderede, strukturerede virksomheder i regn-
skabsperioden, uden at virksomheden var forpligtet 
hertil, herunder arten af støtten samt årsagen  
hertil.

Skøn og vurderinger

Dattervirksomheder
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Der skal opstilles en tabel, der viser effekten på moder-
virksomhedens andel af egenkapitalen hidrørende fra 
ændringer i ejerandele i dattervirksomheder, der ikke 
medfører tab af kontrol over dattervirksomheden.

Der skal oplyses om gevinst og tab ved tab af kontrol 
over dattervirksomheder samt andel af gevinst og tab, 
der kan henføres til måling af resterende ejerandele, 
der beholdes, til dagsværdi, samt den regnskabslinje  
i resultatopgørelsen, hvori gevinsten og tabet er ind-
regnet.

Investeringsvirksomhed
Investeringsvirksomheder skal oplyse om de væsentlige 
skøn og vurderinger, der er anvendt ved afgørelsen af, 
om virksomheden er en investeringsvirksomhed.

IFRS 10 indeholder eksempler på typiske karakteristika 
for investeringsvirksomheder (fx mere end én investor, 
mere end én investering, exitstrategi mv.). Hvis investe-
ringsvirksomheden ikke har et eller flere af de typiske 
karakteristika, skal begrundelsen for, hvorfor virksom-
heden alligevel er en investeringsvirksomhed, oplyses.

For hver ikke-konsolideret dattervirksomhed skal inve-
steringsvirksomheden oplyse dattervirksomhedens 
navn og hjemsted samt antallet af ejerandele (og stem-
meandele, såfremt disse er forskellige fra ejerandelene).

Der skal desuden gives følgende oplysninger:

•  Art og omfang af betydelige begrænsninger i ikke-
konsoliderede dattervirksomheders mulighed for at 
udbetale udbytte eller tilbagebetale ydede lån

•  Aktuelle forpligtelser eller hensigter til at yde økono-
misk eller anden støtte til ikke-konsoliderede datter-
virksomheder

•  Betingelser i kontraktforhold, som kan medføre, at 
virksomheden eller dens ikke-konsoliderede datter-
virksomheder skal yde økonomisk eller anden støtte 
til en ikke-konsolideret, kontrolleret, struktureret 
virksomhed 

•  Økonomisk eller anden støtte fra virksomheden eller 
dens ikke-konsoliderede dattervirksomheder til en 
ikke-konsolideret, struktureret virksomhed, hvorved 
virksomheden opnåede kontrol over den strukture-
rede virksomhed samt årsagen hertil.

Hvis investeringsvirksomheden – uden at være forplig-
tet hertil – har ydet økonomisk eller anden støtte til en 
ikke-konsolideret dattervirksomhed, skal der oplyses 
om art og beløb for støtten samt årsagen hertil.

Endelig skal der i den periode, hvor virksomheder bliver 
eller ophører med at være investeringsvirksomhed op-
lyses om årsagen til ændringen samt effekten heraf på 
virksomhedens regnskab, herunder oplysning om 
dagsværdi af dattervirksomheder, som ikke længere 
konsolideres, gevinst eller tab indregnet i forbindelse 
med ændringen, samt hvilken linje i resultatopgørelsen 
gevinst eller tab er indregnet i.
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En virksomhed skal give tilstrækkelige oplysninger til, at 
regnskabsbruger kan vurdere arten, omfanget og den 
finansielle effekt af interesser i fællesledede arrange-
menter og associerede virksomheder, samt arten af  
risici (samt ændringer heri), som er forbundet med  
disse interesser.

Dette betyder, at virksomheden skal oplyse følgende for 
hver fællesledet arrangement og associeret virksom-
hed, der individuelt er væsentlig for virksomheden:

•  Navn
•   Beskrivelse af relationens art (fx arten af aktiviteter, 

og eventuel strategisk betydning for virksomheden)
•   Hjemsted
•  Antallet af ejerandele (og stemmeandele såfremt 

disse er forskellige fra ejerandelene).

For fællesledede virksomheder (joint ventures) og asso-
cierede virksomheder, der individuelt er væsentlige for 
virksomheden, skal følgende desuden oplyses:

•  Målemetode (indre værdi eller dagsværdi). Anvendes 
indre værdi, skal dagsværdien oplyses for børsnote-
rede virksomheder

•  Modtaget udbytte
•  Summarisk finansiel information, der som minimum 

omfatter omsætningsaktiver, anlægsaktiver, kortfri-
stede- og langfristede gældsforpligtelser, omsætning, 
resultat mv.,

•  For fællesledede virksomheder skal den summariske 
information desuden indeholde likvider, kortfristede 
og langfristede finansielle forpligtelser, af- og ned-
skrivninger, renteindtægter og renteomkostninger 
samt skat.

For fællesledede virksomheder og associerede virksom-
heder, der ikke individuelt er væsentlige for virksom-
heden, skal følgende oplyses samlet for henholdsvis 
fællesledede virksomheder og for associerede virksom-
heder:

• Bogført værdi efter equity-metoden
• Periodens resultat fra fortsættende aktiviteter
• Periodens resultat vedrørende ophørte aktiviteter
• Øvrig totalindkomst
• Totalindkomst.

Endelig skal virksomheden oplyse:

•  Art og omfang af betydelige begrænsninger i 
fællesledede virksomheders og associerede 
virksomheders mulighed for at udbetale udbytte 
eller tilbagebetale ydede lån 

•  Balancedag for fællesledede virksomheder og 
associerede virksomheder med en anden 
balancedag samt årsagen hertil

•  Andel af underskud i den fællesledede virksomhed 
eller associerede virksomhed, som ikke er indregnet 

•  Øvrige ikke-indregnede forpligtelser vedrørende 
fælleskontrollerede virksomheder, herunder 
eventualforpligtelser vedrørende fællesledede 
virksomheder og associerede virksomheder.

Hvis en fællesledet virksomhed eller associeret virksom-
hed er en struktureret virksomhed, skal virksomheden 
desuden give de oplysninger, der gælder for ikke-kon-
soliderede, strukturerede virksomheder, jf. nedenfor.

Fællesledede arrangementer og associerede  
virksomheder
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Ikke-konsoliderede, strukturerede virksomheder
En virksomhed skal give kvalitative og kvantitative oplys-
ninger om ikke-konsoliderede, strukturerede virksom-
heder, som bl.a. omfatter virksomhedens

• art
• formål
• størrelse
• aktiviteter
• finansiering.

Følgende oplysninger skal gives i tabelform:

•  Bogført værdi af indregnede aktiver og forpligtelser 
for ikke-konsoliderede, strukturerede virksomheder 
(samt hvilke regnskabslinjer de er indregnet i)

•  Den maksimale tabsrisiko forbundet med virksom-
heden, samt hvordan denne er opgjort

•  Sammenligning af de bogførte værdier og den 
maksimale tabsrisiko forbundet med virksomheden.

Hvis virksomheden har ydet økonomisk støtte til en 
struktureret virksomhed, for hvilken ovennævnte oplys-
ninger om bogført værdi og maksimal tabsrisiko ikke 

fremgår af regnskabet (fx fordi virksomheden ikke har 
interesser i den strukturerede virksomhed på balance-
dagen), skal følgende oplyses:

•  Hvordan virksomheden har fastlagt, hvilke struk-
turerede virksomheder den har ydet økonomisk 
støtte til

•  Indtægter fra disse strukturerede virksomheder 
samt en beskrivelse af indtægtstypen

•  Den bogførte værdi af alle aktiver overført til disse 
strukturerede virksomheder i perioden.

Hvis virksomheden, uden at være forpligtet hertil, har 
ydet økonomisk eller anden støtte til en ikke-konsolide-
ret, struktureret virksomhed, hvori den tidligere har haft 
eller aktuelt har interesser, skal virksomheden oplyse 
om art og beløb for den ydede støtte samt årsagen  
hertil.

Endelig skal virksomheden oplyse om aktuelle hensigter 
til at yde økonomisk eller anden støtte til ikke-konsoli-
derede, strukturerede virksomheder. 
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IFRS 13
Omhandler Dagsværdimåling

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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IFRS 13 definerer dagsværdi, opstiller en fælles be-
grebsramme for måling af dagsværdi på tværs af alle 
IFRS-standarderne samt bestemmer, hvilke oplysnings-
krav der stilles i forbindelse med dagsværdimålinger. 
Bortset fra nogle få undtagelser finder IFRS 13 anven-

delse, når en IFRS-standard kræver eller tillader dags-
værdimåling –  såvel ved indregning som ved noteoplys-
ninger. IFRS 13 bestemmer ikke, hvornår et aktiv eller 
en forpligtelse skal måles til dagsværdi. 

For at kunne opgøre dagsværdien af et aktiv eller en 
forpligtelse skal følgende forhold fastlægges: 

•  Specifikt aktiv eller forpligtelse, hvis dagsværdi skal 
bestemmes (skal være i overensstemmelse med 
beregningsenheden (unit of account) – fx om der er 
tale om et enkeltstående aktiv eller en gruppe af 
aktiver).

•  Det primære eller – i tilfælde af mangel herpå – mest 
fordelagtige marked, hvorpå en transaktion med 
aktivet ville finde sted (jf. definitionerne nedenfor).

•  Den mest fordelagtige anvendelsesmulighed for et 
ikke-finansielt aktiv, og hvorvidt aktivet skal bruges 
sammen med andre aktiver eller alene.

•  Den mest hensigtsmæssige værdiansættelses-
metode til at bestemme dagsværdien. Ved vurdering 
heraf skal der tages højde for tilgængeligheden af 
data (input til værdiansættelsesmetoden), som 
markedsdeltagerne vil tage i betragtning og gøre 
brug af ved prisfastsættelsen af aktivet/forpligtelsen, 
og hvilket niveau i dagsværdihierarkiet disse input 
falder ind under.

Grundlaget for dagsværdimåling (unit of account)
Ved opgørelsen af dagsværdien for et specifikt aktiv  
eller forpligtelse tages der hensyn til de karakteristika 
ved aktivet, som en markedsdeltager vil tillægge vægt, 
når prisen for en transaktion med aktivet eller forpligtel-

Dagsværdi er dermed en markedsbaseret – og ikke en 
virksomhedsspecifik – måling, der bestemmes ved at 
anvende de forudsætninger, som markedsdeltagerne 
under de nuværende markedsvilkår vil gøre brug af ved 
værdiansættelse af et aktiv eller en forpligtelse, herun-

der forudsætninger i relation til risici. Dermed er virk-
somhedens intentioner med hensyn til, om et aktiv skal 
beholdes eller afvikles, eller om en forpligtelse skal ind-
fries, ikke relevant, når dagsværdien skal opgøres.

IFRS 13 
– Dagsværdimåling

Dagsværdi er den pris, der ville blive opnået ved 
salg af et aktiv eller betalt for at overdrage en forplig-

telse i en normal transaktion mellem markedsdelta-
gerne på målingstidspunktet (dvs. en exit price).

Anvendelsesområde

Dagsværdimåling

Dagsværdibegrebet
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sen fastsættes. Dette inkluderer fx aktivets stand og pla-
cering samt eventuelle begrænsninger i aktivets omsæt-
telighed eller brug.

Dagsværdiopgørelsen kan enten tage udgangspunkt i et 
enkeltstående aktiv eller forpligtelse eller i en gruppe af 
aktiver og forpligtelser (CGU). Det fremgår ikke af IFRS 
13, hvilket udgangspunkt der skal anvendes i en konkret 
situation. Dette vil således være bestemt af andre IFRS-
standarder.

Det er tilladt at medtage en præmie eller en rabat ved 
opgørelsen af dagsværdien for et aktiv, hvis dette af-
spejler aktivets eller forpligtelsens karakteristika. Det 
kan fx være en kontrolpræmie for en kontrollerende ak-

tiepost eller en rabat (underkurs) på en minoritetspost. 
Derimod er det ikke tilladt at korrigere for tillæg eller 
fradrag som følge af forhold, der afspejler størrelsen af 
virksomhedens ejerandel (fx en blokerende ejerandel, 
der overstiger den normale daglige handel med aktivet 
på det primære marked), da dette ikke er et karakteristi-
kum for aktivet.

Det primære/mest fordelagtige marked
Dagsværdi er den pris, som kan opnås ved salg af et ak-
tiv (eller overdragelse af en forpligtelse) til en markeds-
deltager på det primære marked for aktivet eller forplig-
telsen. Hvis der ikke kan identificeres et primært mar - 
ked, er dagsværdien den pris, som kan opnås på det, 
for virksomheden, mest fordelagtige marked.

Fastlæggelsen af det primære eller mest fordelagtige 
marked skal tage udgangspunkt i den enkelte virksom-
heds forhold og de markeder, som den enkelte virk-
somhed har adgang til. Der kan derfor være forskel på, 
hvad der er det primære marked for et specifikt aktiv el-
ler en specifik forpligtelse, afhængigt af hvilken virksom-
hed der udfører dagsværdimålingen. Fx kan det primæ-
re marked for en renteswap for en bank være inter - 
bankmarkedet, mens det primære marked for en ikke-
finansiel virksomhed vil være detailmarkedet for deriva-
ter. Det marked, som virksomheden normalt handler 
på, anses som udgangspunkt for at være det primære 
eller mest fordelagtige marked, medmindre det positivt 
kan påvises, at dette ikke er tilfældet.

Den mest fordelagtige anvendelsesmulighed
Ved opgørelsen af dagsværdien for et ikke-finansielt ak-
tiv skal der tages udgangspunkt i markedsdeltagerens 
mest fordelagtige anvendelsesmulighed for aktivet. Det-
te er ikke nødvendigvis identisk med virksomhedens ak-
tuelle brug af aktivet.

Ved vurderingen af den mest fordelagtige anvendelses-
mulighed skal der tages hensyn til, at den pågældende 
anvendelsesmulighed er fysisk mulig, lovlig og økono-
misk rentabel.

I visse tilfælde vil den mest fordelagtige anvendelses-
mulighed for et aktiv, der måles til dagsværdi, være i 
kombination med andre aktiver. Når dette er tilfældet, 
antages det, at markedsdeltageren også har adgang til 
disse andre aktiver.

Virksomhedens aktuelle brug af et aktiv vil oftest være 
den mest fordelagtige anvendelsesmulighed for aktivet, 
men det er ikke nødvendigvis altid tilfældet. Fx kan en 
virksomhed vælge at beholde et aktiv uden at anvende 
det optimalt for at forhindre konkurrenternes adgang til 
det pågældende aktiv. Når dette er tilfældet, skal en 
eventuel dagsværdiopgørelse af aktivet fortsat tage ud-
gangspunkt i den mest fordelagtige anvendelsesmulig-
hed for aktivet, og det skal oplyses i regnskabet, at virk-
somhedens aktuelle brug af aktivet ikke er udtryk for 
den mest fordelagtige anvendelsesmulighed. 

Det primære marked (hovedmarkedet)
Det primære marked, er det marked, der har mest 
aktivitet, og som har den største handelsvolumen 
(dvs. mest omsætning). 

Det mest fordelagtige marked
Det mest fordelagtige marked er det marked, som 
maksimerer det beløb, virksomheden opnår ved salg 
af et aktiv, eller minimerer det beløb, virksomheden 
skal betale for overdragelse af en forpligtelse. Ved 
denne vurdering skal der tages højde for transakti-
onsomkostninger og transportomkostninger.
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Brug af værdiansættelsesmetoder
For nogle aktiver findes der direkte observerbare mar-
kedstransaktioner eller tilgængelige markedsinformatio-
ner, mens dette ikke er tilfældet for andre aktiver. Når 
der ikke findes nogen observerbar pris for et identisk 
aktiv, må virksomheden benytte en værdiansættelses-
metode, som i størst muligt omfang gør brug af relevan-
te, observerbare markedsinformationer samt minime-
rer anvendelsen af ikke-observerbare input. Tilsvarende 
gør sig gældende, hvis markedet, som aktivet/forpligtel-
sen handles på, ikke er aktivt – det vil sige hvis de note-
rede priser på markedet ikke er udtryk for faktiske og 
regelmæssigt forekommende markedstransaktioner, 
som foregår på armslængdevilkår.

I IFRS 13 nævnes tre udbredte og anerkendte værdian-
sættelsesmetoder, hvoraf en eller flere skal benyttes til 
at estimere dagsværdien af et aktiv/en forpligtelse:

•  Den markedsbaserede metode
•  Den omkostningsbaserede metode/genanskaffelses-

værdimetoden
•  Indkomstmetoden.

IFRS 13 angiver ikke et egentligt hierarki for, hvilken 
værdiansættelsesmetode der er den mest retvisende, 
da dette vil variere alt efter de specifikke omstændighe-
der. Ledelsens valg af, hvilken værdiansættelsesmetode 
der skal anvendes i det konkrete tilfælde, involverer en 
betydelig grad af subjektivitet og dømmekraft.

Den valgte værdiansættelsesmetode skal benyttes konsi-
stent fra periode til periode for enslydende transaktioner 
og balanceposter. Sker der en væsentlig ændring af den 
valgte værdiansættelsesmetode eller dennes anvendel-
sesmulighed, skal der tages højde herfor ved værdiansæt-
telsen af aktivet, såfremt ændringen, under de gældende 
omstændigheder, resulterer i en mere retvisende dags-
værdi for aktivet. Ændringer, der opstår som følge af reva-
luering af den valgte værdiansættelsesmetode eller den-
nes anvendelse, skal betragtes som en ændring af et 
regnskabsmæssigt skøn i henhold til IAS 8, Anvendt regn
skabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl.

Input til værdiansættelsesmetoder og dagsværdi
hierarki
For at skabe mere konsistens og sammenlignelighed 
mellem forskellige dagsværdimålinger og de relaterede 
oplysningskrav er der i IFRS 13 opstillet et dagsværdi-
hierarki, der inddeler og kategoriserer de forskellige ty-
per input, som indgår i værdiansættelsesmetoderne 
ved fastsættelsen af dagsværdien. Dagsværdihierarkiet 
er opdelt i tre niveauer, hvor noterede priser på aktive 
markeder prioriteres højest, og ikke-observerbare input 
prioriteres lavest.

Et input i en værdiansættelsesmetode er defineret som 
de forudsætninger, markedsdeltagerne vil gøre brug af 
ved værdiansættelse af et specifikt aktiv. Disse forud-
sætninger inkluderer markedsaktørernes risikoantagel-
ser i forhold til den anvendte værdiansættelsesmodels 
iboende risiko samt den indeholdte risiko i forhold til de 
i værdiansættelsesmodellen, anvendte input. Input kan 
både være observerbare og ikke-observerbare.

Transaktionsomkostninger indgår ikke i opgørelsen af 
dagsværdien. Enkelte standarder kræver dog, at en 
transaktion, et aktiv eller en forpligtelse indregnes eller 
måles til dagsværdi korrigeret for transaktionsomkost-
ninger (fx IFRS 9 vedrørende førstegangsindregning af 
finansielle aktiver, som ikke efterfølgende måles til 
dagsværdi og IFRS 5 Anlægsaktiver bestemt for salg og op
hørte aktiviter vedrørende aktiver bestemt for salg). 
Transaktionsomkostninger er omkostninger, som virk-
somheden ikke ville have pådraget sig, hvis ikke transak-
tionen var blevet gennemført (hvis ikke aktivet/forplig-
telsen var erhvervet/påtaget). 

Transportomkostninger er ifølge IFRS 13 ikke en del af 
transaktionsomkostningerne. Transportomkostninger 
medtages i opgørelsen af dagsværdien hvis, og kun hvis, 
aktivets fysiske lokation er et væsentligt karakteristikum 
ved aktivet, og en markedsdeltager derfor ville medreg-
ne omkostninger til transport af aktivet til det primære 
marked ved opgørelse af dagsværdien. Det kan fx være 
tilfældet for salg af råolie, hvor noterede priser er base-
ret på salg til levering i en bestemt havn.
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Nedenstående beslutningstræ kan benyttes til at be-
stemme, hvilket niveau i dagsværdihierarkiet en 
dagsværdimåling skal henføres til:

I nogle tilfælde vil der i værdiansættelsesmetoden indgå 
input, der kan inddeles i forskellige niveauer i dagsvær-
dihierarkiet. Når det gør sig gældende, skal dagsværdi-
målingen i sin helhed henføres til det laveste niveau i 
dagsværdihierarkiet, som leverer input, der er væsent-
ligt for hele dagsværdimålingen.

Der kan forekomme situationer, hvor en dagsværdimå-
ling af et aktiv eller en forpligtelse bevæger sig fra det 
ene niveau i dagsværdihierarkiet til et af de to øvrige ni-
veauer. Det vil fx være tilfældet, hvor en unoteret aktie 
opnår notering på et aktivt marked. 

Gældsforpligtelser og egne egenkapitalinstru
menter
Dagsværdien af en gældsforpligtelse (finansiel eller ikke-
finansiel) eller en virksomheds egne egenkapitalinstru-
menter opgøres ud fra en forudsætning om, at gælds-
forpligtelsen/egenkapitalinstrumentet forsat vil forblive 
udestående efter overdragelsen. Det vil sige, at forplig-
telsen/egenkapitalinstrumentet ikke vil blive indfriet, 
 annulleret eller på anden måde ophævet. 

IFRS 13 beskriver følgende tre metoder for opgørelse af 
dagsværdien af gældsforpligtelser og egne egenkapital-
instrumenter (fx aktieoptioner), som skal anvendes i  
prioriteret rækkefølge: 

1.  Noteret pris på et aktivt marked for overdragelse af 
gældsforpligtelsen/egenkapitalinstrumentet til en 
markedsdeltager (sjældent forekommende)

2.  Den dagsværdi, som en markedsdeltager, der 
besidder gælds-/egenkapitalinstrumentet som et 
aktiv, ville opgøre

3.  Ved anvendelse af værdiansættelsesmetoder jf. 
ovenfor.

Uanset hvordan dagsværdien af gældsforpligtelsen eller 
egenkapitalinstrumentet opgøres, skal dagsværdien 
tage højde for risikoen for, at virksomheden ikke lever 
op til sine forpligtelser (own credit risk).

Findes der en officiel 
børsnoteret 

kurs på et aktivt marked?

Niveau 2
Observerbare input for aktivet 

eller forpligtelsen, enten 
direkte (dvs. som kurser) eller 

indirekte (dvs. afledt af 
kurser), som ikke indgår i 

niveau 1.

Er kursen reguleret, eller  
på anden måde tilpasset?

Niveau 1
Officielle kurser (ikke-

regulerede noterede kurser 
på et aktivt marked for 

identiske aktiver eller for-
pligtelser, som virksomheden 

har adgang til på målings-
tidspunktet).

Indgår der væsentlige ikke-
observerbare input i 

bestemmelse af dagsværdien?

Niveau 3
Input til måling af aktivet eller 

forpligtelsen, som ikke er 
baseret på observerbare 

markedsdata (ikke-
observerbare input).

Ja

Ja Ja

Nej

Nej Nej
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Førstegangsindregning

Efterfølgende måling

Oplysninger i regnskabet

Ved førstegangsindregningen af et aktiv eller en forplig-
telse vil transaktionsprisen typisk være udtryk for akti-
vets reelle dagsværdi. Under visse omstændigheder er 
transaktionsprisen dog ikke udtryk for aktivets reelle 
dagsværdi (fx i tilfælde af transaktioner mellem nært-
stående parter eller ved forceret salg). 

Hvis transaktionsprisen ikke er udtryk for dagsværdien 
på tidspunktet for første indregning, skal en eventuel 
forskel indregnes i resultatet, medmindre en anden 
IFRS kræver en anden behandling. Det kan fx være til-
fældet for finansielle instrumenter, hvor IFRS 9 har sær-
lige bestemmelser for indregning af disse forskelle (day
onegains/losses). 

For at kunne indregne gevinster/tab, der opstår i forbin-
delse med efterfølgende dagsværdireguleringer (dvs. 
som opstår efter første indregning), kræver det, at ge-
vinsten/tabet enten kan udledes af officielle priser/kur-
ser på et aktivt marked eller er resultatet af en ændring 
i et af de input, som markedsdeltagerne vil tage i be-
tragtning ved prisfastsættelsen (dagsværdimålingen) af 
det pågældende aktiv/forpligtelse, og disse input samti-
dig er inkluderet som en forudsætning i dagsværdimå-
lingen ved førstegangsindregningen.

Hvis transaktionsprisen anses som værende udtryk for 
den reelle dagsværdi på tidspunktet for første indreg-
ning, kalibreres værdiansættelsesmetoder, der anven-
der ikke-observerbare input, således at de giver en 
dagsværdi på indregningstidspunktet svarende til trans-
aktionsprisen. Det opnås herved, at en konsistent an-
vendelse af metoderne fremadrettet alene medfører 
ændringer i dagsværdien, der kan relateres til ændrin-
ger efter indregningstidspunktet i de variabler, der ind-
går i dagsværdimålingen.

Det overordnede formål med oplysningskravene i IFRS 
13 er, at regnskabet skal indeholde information, som 
gør regnskabsbrugerne i stand til at vurdere

•  metoder og input, der er anvendt ved opgørelsen af 
dagsværdien af de aktiver og forpligtelser, der måles 
til dagsværdi i balancen (hvad enten dette er på til-
bagevendende basis eller ej)

•  påvirkningen, som de tilbagevendende dagsværdi-
målinger – der i et væsentligt omfang gør brug af  
ikke-observerbare input (dvs. niveau 3 i dagsværdi-
hierarkiet) – har haft på resultatopgørelsen eller øv-
rig totalindkomst i den pågældende periode.

Omfanget af oplysninger, der skal gives i relation til 
dagsværdiopgørelser, afhænger af, om dagsværdiopgø-
relsen er foretaget til brug for henholdsvis tilbageven-
dende og ikke-tilbagevendende måling af balanceposter 
til dagsværdi eller til brug for oplysninger i noterne om 
dagsværdi af et aktiv eller en forpligtelse, som ikke ind-
regnes til dagsværdi i balancen. 

Tilbagevendende dagsværdimålinger af aktiver eller for-
pligtelser er dem, andre IFRS’er kræver eller tillader i ba-
lancen ved slutningen af regnskabsåret. Ikke-tilbageven-
dende dagsværdimålinger af aktiver eller forpligtelser er 
dem, som andre IFRS’er kræver eller tillader i balancen 
under særlige omstændigheder (fx måling af dagsværdi 
fratrukket salgsomkostninger for aktiver, som besiddes 
med henblik på salg jf. IFRS 5.
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Der kan opstilles følgende oversigt over oplysnings-
kravene:

Krævede oplysninger Aktiver og forpligtelser, som måles 
til dagsværdi i balancen efter første 

indregning

Dagsværdi oplyst 
i noterne

Tilbagevendende 
dagsværdimåling

Ikke-tilbage-
vendende 

dagsværdimåling

Dagsværdi på balancedagen √ √ √

Årsagen til, at aktivet eller forpligtelsen måles til 
dagsværdi

√

Niveau i dagsværdihierarkiet for dagsværdi-
målingen

√ √ √

Beløb for eventuelle overførsler mellem niveau 
1 og niveau 2 i dagsværdihierarkiet, årsagen til 
disse overførsler samt virksomhedens politik for 
fastlæggelse af tidspunktet for, hvornår 
overførsel skal finde sted

√

Beskrivelse af metoder for opgørelse af 
dagsværdi samt beskrivelse af de anvendte 
input for dagsværdimålinger i niveau 2 og 3 i 
dagsværdihierarkiet

√ √ √

Oplysning om ændring i metoden for opgørelse 
af dagsværdien i niveau 2 og 3 i dagsværdi-
hierarkiet, samt årsagen hertil

√ √ √

Hvis virksomhedens brug af et ikke-finansielt 
aktiv afviger fra aktivets mest fordelagtige 
anvendelsesmulighed, skal dette oplyses tillige 
med årsagen til dette

√ √ √

Dagsværdi pr. kategori af aktiver og forpligtelser 
fordelt på de enkelte niveauer i dagsværdi-
hierarkiet, som kan afstemmes til de 
indregnede beløb i balancen

√ √

Hvis virksomheden, i overensstemmelse med 
særlige undtagelsesbestemmelser i IFRS 13, 
måler dagsværdien af en nettoposition for 
finansielle aktiver eller forpligtelser med 
modsatrettede markedsrisici, skal dette oplyses

√
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Krævede oplysninger Aktiver og forpligtelser, som måles 
til dagsværdi i balancen efter første 

indregning

Dagsværdi oplyst 
i noterne

Tilbagevendende 
dagsværdimåling

Ikke-tilbage-
vendende 

dagsværdimåling

For forpligtelser, som måles til dagsværdi, 
oplyses om eventuelle sikkerhedsstillelser eller 
øvrige kreditforbedringer, og hvorvidt disse er 
afspejlet i dagsværdiopgørelsen

√ √

Særlige oplysningskrav for dagsværdiopgørelser ved brug af væsentlige, ikke-observerbare input (niveau 3 i 
dagsværdihierarkiet)

Kvantitativ information om væsentlige ikke-
observerbare input

√ √

Afstemning fra primo til ultimo med særskilt  
angivelse af 
i. beløb indregnet i årets resultat samt 

angivelse af, hvilken regnskabspost beløbet 
er indregnet i

ii. beløb indregnet i øvrig totalindkomst
iii. beløb vedrørende køb, salg, udstedelse og 

indfrielse, med særskilt angivelse af hver 
transaktionstype

iv. beløb vedrørende overførsler til eller fra 
niveau 3 samt årsagen til overførslen, og 
virksomhedens praksis for afgørelse af, 
hvornår overførsel finder sted

√

Samlet beløb for urealiseret gevinst eller tab, 
som er indregnet i periodens resultat, for 
aktiver og forpligtelser, som fortsat besiddes på 
balancedagen, samt oplysning om, hvilken 
regnskabspost disse er indregnet i

√
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Krævede oplysninger Aktiver og forpligtelser, som måles 
til dagsværdi i balancen efter første 

indregning

Dagsværdi oplyst 
i noterne

Tilbagevendende 
dagsværdimåling

Ikke-tilbage-
vendende 

dagsværdimåling

Beskrivelse af værdiansættelsesprocessen, 
herunder fx hvordan virksomheden fastlægger 
praksis og procedurer for dagsværdimåling, og 
analyserer ændringer i dagsværdien fra periode 
til periode

√ √

Beskrivelse af dagsværdiernes følsomhed over 
for ændringer i ikke-observerbare input, hvis så-
danne ændringer ville resultere i en væsentlig 
højere eller lavere dagsværdi. Desuden beskri-
ves indbyrdes relationer mellem de forskellige 
ikke-observerbare input, herunder hvordan  
sådanne relationer kan forøge eller formindske 
effekten på ændringer til dagsværdien fra æn-
dringer i inputs

√

Hvis et rimeligt sandsynligt alternativ for et ikke-
observerbart input ville medføre en væsentlig 
ændring i dagsværdien for et finansielt aktiv 
eller forpligtelse, skal dette oplyses. Desuden 
oplyses effekten af sådanne rimeligt sandsynlige 
ændringer, og hvordan virksomheden har 
opgjort effekten.

√
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IFRS 14
Omhandler Regulatoriske aktiver og forpligtelser
 
Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
 
Bemærk  IASB udsendte IFRS 14 i januar 2014. Den gælder for førstegangsan-

vendere af IFRS med takstregulerede aktiviteter.

  IFRS 14 er en midlertidig standard, som vil blive erstattet, når IASB 
har færdiggjort et mere omfattende projekt om den regnskabsmæs-
sige behandling af takstregulerede aktiviteter generelt.

  IFRS 14 vil ikke blive godkendt i EU, og danske virksomheder kan der-
for ikke anvende standarden.
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IFRS 14 giver førstegangsanvendere af IFRS, som i hen-
hold til nuværende nationale regnskabsregler indregner 
regulatoriske aktiver og forpligtelser (over-/underdæknin-
ger) i regnskabet, mulighed for at fortsætte med denne 
regnskabspraksis indtil videre.

IFRS 14 er en midlertidig standard, som gælder mens 
IASB arbejder på et mere langsigtet projekt om takstre-
guleret virksomhed.

Virksomheder kan frivilligt vælge at anvende IFRS 14, hvis 
de:

a) er førstegangsanvendere af IFRS
b) er involveret i takstreguleret virksomhed
c)  har indregnet regulatoriske aktiver og forpligtelser i 

deres regnskab i henhold til hidtidig regnskabspraksis.

Virksomheder, som ved overgangen til IFRS har valgt at 
anvende IFRS 14, skal desuden følge standarden i efter-
følgende perioder.

IFRS 14 indeholder specifikke krav til præsentation af og 
oplysninger om de takstregulerede aktiviteter, hvis virk-
somheden vælger at følge den.

Bemærk: IFRS 14 vil ikke blive godkendt af EU og 
kan derfor ikke anvendes af danske virksomheder1.

IFRS 14
– Regulatoriske aktiver og  
forpligtelser

1 Den 23. oktober 2015 meddelte EUKommissionen, at man ikke vil igangsætte godkendelsesprocessen for IFRS 14, Regulatoriske aktiver 
og forpligtelser, fordi meget få virksomheder i EU vil være omfattet af standarden.
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IFRS 15
Omhandler Indregning og måling af omsætning

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
 
Bemærk  IASB udsendte i maj 2014 IFRS 15, Omsætning fra kontrakter med  

kunder, som erstatter IAS 18, IAS 11, IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18 og 
SIC-31 vedrørende indregning og måling af indtægter og entreprise-
kontrakter. 

  IFRS 15 træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2018 
eller senere. 
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IFRS 15 skal anvendes på alle kontrakter med kunder. En 
kontrakt kan være skriftlig, mundtlig eller underforstået, 
og IFRS 15 omhandler således alle indtægtstransaktioner 
bortset fra leasingkontrakter, som er omfattet af IAS 17, 
Leasing, (IFRS 16, Leasing) og forsikringskontrakter, som 
er omfattet af IFRS 4, Forsikringskontrakter (IFRS 17, Forsik
ringskontrakter), og finansielle indtægter, som er omfattet 
IFRS 9, Finansielle instrumenter. 

Grundprincippet i IFRS 15 er, at virksomheden skal ind-
regne omsætning på en måde, som afspejler overførslen 
af varer eller tjenesteydelser til kunderne med et beløb 
svarende til det, virksomheden forventer at være beretti-
get til for leveringen af disse varer eller tjenesteydelser.

IFRS 15
– Omsætning fra kontrakter 
med kunder

Standarden indeholder en femtrinsmodel, som er en 
proces, der sikrer en systematisk vurdering af alle ele-
menter i kontrakter med kunder. Modellen indeholder 
følgende fem trin, som skal overvejes for hver kontrakt:

1. Identifikation af kontrakten med kunden
2. Identifikation af leveringsforpligtelserne i kontrakten
3. Fastlæggelse af transaktionsprisen
4. Allokering af transaktionsprisen
5.  Indregning af indtægten, når virksomheden opfylder 

sin leveringsforpligtelse.

Det første trin i indregningsmodellen består i identifika-
tion af en kontrakt, der skal behandles i henhold til 
standarden. 

En kontrakt med en kunde er defineret som en af-
tale mellem to eller flere parter, der skaber retsgyldi-
ge rettigheder og forpligtelser.

En kunde er defineret som en modpart, der har ind-
gået aftale om køb af varer eller tjenesteydelser hid-
rørende fra virksomhedens ordinære driftsaktivite-
ter.

Femtrinsmodel for indregning af indtægter 
fra kontrakter med kunder

Trin 1 – Identifikation af kontrakten med kunden
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En kontrakt med en kunde skal behandles i henhold til 
standarden, når følgende betingelser er opfyldt:

•  Parterne har godkendt aftalen og er forpligtet til at 
udføre deres respektive forpligtelser 

•  Parternes rettigheder vedrørende overførsel af varer 
eller tjenesteydelser er aftalt

•  Betalingsbetingelserne er fastlagt
•  Kontrakten har et forretningsmæssigt indhold i form 

af en forretningsmæssig risiko for virksomheden og 
en forventet påvirkning af virksomhedens fremtidige 
pengestrømme

•  Det er sandsynligt, at virksomheden modtager den 
betaling, som den er berettiget til. 

Sammenlægning af kontrakter
En virksomhed skal kombinere to eller flere kontrakter 
indgået på samme tidspunkt eller i nær sammenhæng, 
hvis en af følgende betingelser er opfyldt: 

•  Kontrakterne er forhandlet som en ”pakkeløsning” 
med ét kommercielt formål

•  Prisen i den ene kontrakt er afhængig af prisen i den 
anden kontrakt

•  Den aftalte vare eller tjenesteydelse skal opfattes 
som én samlet leveringsforpligtelse.

Identificerede kontrakter omfattet af standarden skal 
opdeles i leveringsforpligtelser, hvis kontrakten omfat-
ter flere varer og tjenesteydelser. Dette kræver, at leve-
ringsforpligtelserne kan adskilles, hvilket er tilfældet når:

•  den pågældende vare eller tjenesteydelse har værdi 
for kunden isoleret set eller i kombination med an-
dre varer og tjenesteydelser, som allerede er til kun-
dens rådighed, og 

•  den pågældende vare eller tjenesteydelse i forhold til 
kontrakten kan adskilles fra andre leveringsforpligtel-
ser i aftalen, hvilket vil sige, at den ikke er nært for-
bundet med og afhængig af andre leveringsforplig-
telser i aftalen. 

Hvis en vare eller tjenesteydelse ikke er adskillelig fra 
andre varer eller tjenesteydelser, skal leveringsforplig-
telsen behandles sammen med andre varer eller tjene-
steydelser i kontrakten, indtil to eller flere leveringsfor-
pligtelser opfylder adskillelseskriterierne.

Trin 2 – Identifikation af leveringsforpligtelserne i  
kontrakten

Identificer virksomhedens leveringsforpligtelser i kontrakten

Består
leveringsforpligtel  
sen af levering af  
flere varer eller 
tjenesteydelser?

Kan kunden  
drage fordel af varen eller  

tjenesteydelsen enten 
alene eller sammen med 

andre let tilgængelige 
ressourcer?

Kan varen eller 
tjenesteydelsen adskilles 

fra andre 
leveringsforpligtelser i  

kontrakten?

Kontrakten behandles som én  
transaktion.

Sammensæt leveringsforpligtelserne indtil to eller flere  
leveringsforpligtelser opfylder kriterierne for at være  

adskillelige. 

Varen eller tjenesteydelsen  
behandles som en særskilt  

leveringsforpligtelser i kontrakten.

Ja Ja

Nej Nej Nej Ja
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Betingelserne for adskillelse af virksomhedens forplig-
telse til at levere varer eller tjenesteydelser til kunden 
kræver en nærmere analyse af aftalens vilkår samt 
eventuelle særlige forhold og omstændigheder. Fak-
torer, der indikerer, at en leveringsforpligtelse kan ad-
skilles fra andre leveringsforpligtelser i aftalen, omfatter:

•  virksomhedens leverancer består ikke i væsentligt 
omfang af integration af leveringsforpligtelserne, så-
ledes at leveringsforpligtelserne fremstår som én 
samlet leverance til kunden

•  leverancen ændrer ikke væsentligt ved eller tilpasser 
andre leverancer i aftalen, eller

•  leverancen er ikke afhængig af eller nært forbundet 
med andre leverancer i aftalen.

Omsætning indregnes med værdien af det vederlag, 
som virksomheden forventer at være berettiget til at 
modtage for leveringen af varer eller tjenesteydelser i 
henhold til aftalen.

Fastsættelse af transaktionsprisen skal ske under hen-
syn til indvirkningen af variable beløb, tidsværdien af 
penge, ikke-monetære vederlag samt eventuelle beløb, 
der skal betales til kunden.

Royaltyindtægter
Royaltyindtægter, der kan være salgs- eller brugsbasere-
de, må ikke indregnes som omsætning, før kunden har 
foretaget det salg eller forbrug, som udløser royaltybe-
talingen. Dette gælder, uanset om virksomheden har er-
faringer fra tidligere og dermed kan forudsige størrelsen 
af den samlede royalty med en vis grad af sikkerhed.
 
Variable betalinger
Variable betalinger kan fx være betingede betalinger, va-
riable rabatter, incitamentsbonusser, bøder, refusioner 
som følge af returneringer eller af anden årsag.

En variabel del af transaktionsprisen skal estimeres som 
enten det sandsynlighedsvægtede beløb af mulige ud-
fald eller som det mest sandsynlige af mulige udfald. 
Der skal vælges den metode, der bedst udtrykker det 
beløb, som virksomheden forventer at være berettiget 
til.

Variable beløb må kun medregnes i transaktionsprisen, 
hvis det er højest sandsynligt, at en væsentlig del af be-
løbet ikke efterfølgende skal tilbageføres som følge af en 
ændring i skønnet over det variable beløb. Følgende for-
hold er eksempler på faktorer, der kan øge sandsynlig-
heden for eller væsentligheden af tilbageførsel:

•  det variable beløb er følsomt i forhold til faktorer, 
der er uden for virksomhedens kontrol (fx volatilitet i 
et marked, tredjepartsvurderinger eller en høj risiko 
for forældelse)

• usikkerheden forventes at bestå over længere tid
•  virksomheden har begrænset erfaring fra tidligere 

med lignende leveringsforpligtelser, eller
•  der er et bredt udfaldsrum med hensyn til variable 

beløb.

Tidsværdien af penge
Såfremt aftalen indeholder et betydelig finansieringsele-
ment enten ved forudbetaling eller kreditgivning, skal 
tidsværdien af penge tages i betragtning ved opgørelse 
af transaktionsprisen på tidspunktet for indregning af 
omsætningen, med indregning af henholdsvis renteom-
kostninger eller renteindtægter over finansieringsperio-
den. Dette er dog ikke krævet, hvis perioden mellem le-
vering af varen eller tjenesteydelsen og betalingen er 
mindre end ét år eller finansieringselementet i øvrigt er 
uvæsentligt.

Ikkemonetære vederlag
Hvis det er aftalt, at kunden skal betale for varen eller 
tjenesteydelsen i andet end likvider, skal værdien heraf 
opgøres og indgå i kontraktprisen med dagsværdien af 
disse ikke-kontante betalinger.

Betalinger til kunden 
Indeholder en aftale en forpligtelse til at foretage beta-
linger til kunden, skal det vurderes, om dette er betaling 
for leverancer, som kunden leverer til virksomheden. 
Hvis det ikke er tilfældet, skal disse betalinger fragå i 
den samlede kontraktpris. 

Trin 3 – Fastlæggelse af transaktionsprisen
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Såfremt aftalen indeholder flere adskilte leveringsfor-
pligtelser, fordeles transaktionsprisen forholdsmæssigt 
til hver enkelt leveringsforpligtelse på grundlag af den 
enkelte vares og tjenesteydelses relative salgspris isole-
ret set.

Hvis der ikke findes en selvstændig salgspris for den en-
kelte leveringsforpligtelse, skal virksomheden estimere 
en pris, hvor der i størst muligt omfang tages udgangs-

punkt i observerbare inputs, fx konkurrenters salgspris 
eller forventede omkostninger plus en margen. Som en 
undtagelse kan anvendes en residualmetode, hvor 
salgsprisen kendes på alle leveringsforpligtelser bortset 
fra én.

Hvis transaktionsprisen indeholder et variabelt beløb, 
skal det vurderes, om det variable beløb vedrører alle 
eller kun nogle af leveringsforpligtelserne i aftalen.

Når leveringsforpligtelsen er opfyldt, skal den del af 
transaktionsprisen, der er henført til den pågældende 
leveringsforpligtelse, indregnes som omsætning.

Leveringsforpligtelsen er opfyldt, når virksomheden har 
overført de pågældende varer eller tjenesteydelser til 
kunden. Det betyder, at kunden har opnået kontrol 
over varen eller tjenesteydelsen, hvilket vil sige, at kun-
den skal have muligheden for at anvise brugen af og 
opnå alle væsentlige fordele fra varen eller tjenesteydel-
sen.
 
En leveringsforpligtelse kan opfyldes over en periode el-
ler på et bestemt tidspunkt, hvilket er afgørende for ind-
regning af omsætningen.

Omsætning indregnes over tid, når mindst ét af følgen-
de kriterier er opfyldt:

(a)  Kunden modtager og forbruger fordelene ved leve-
rancen i takt med leveringen

(b)  Leverancen opfører eller forbedrer et aktiv (fx igang-
værende arbejder), som kunden kontrollerer i takt 
med opførelsen eller forbedringen

(c)  Leverancen omfatter et aktiv, som ikke har nogen al-
ternativ anvendelsesmulighed for virksomheden (fx 
muligheden for at sælge aktivet til anden side), og 
virksomheden har ret til betaling for det arbejde, der 
er udført til dato.

Indregning af omsætning over tid skal ske på den måde, 
som bedst afspejler overførslen af varer eller tjeneste-
ydelser til kunden, som overordnet kan baseres på en-
ten en output-baseret metode eller en input-baseret 
metode.

Hvis leveringsforpligtelsen ikke opfylder betingelserne 
for indregning over tid, skal indtægten indregnes på det 
tidspunkt, hvor kontrollen overgår til kunden. Ved vur-
dering af overgang af kontrol skal virksomheden blandt 
andet overveje følgende:

• Opnået ret til betaling for varen eller tjenesteydelsen
•  Overførsel af ejendomsretten til varen eller tjeneste-

ydelsen
•  Overførsel af den fysiske besiddelse af varen eller 

tjenesteydelsen
•  Overførsel af fordele og risici ved ejerskabet af varen 

eller tjenesteydelsen
• Kundens accept af varen eller tjenesteydelsen.

Trin 4 – Allokering af transaktionsprisen

Trin 5 – Indregning af indtægten, når virksomheden 
opfylder sin leveringsforpligtelse
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Det forekommer ofte, at en kontrakt med en kunde æn-
dres. Det kan fx være en ændring af den aftalte pris, en 
ændring af de aftalte leverancer eller begge dele. Når 
en ændring er godkendt af parterne og dermed udløser 
rettigheder og forpligtelser, behandles ændringen som 
en særskilt aftale, hvis følgende betingelser er opfyldt:

•  Ændringen resulterer i en adskilt leveringsforpligtel-
se (se trin 2 i femtrinsmodellen), og

•  Den pris, der skal betales yderligere, afspejler salgs-
prisen isoleret set for den adskilte leverance.

Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, skal ændringen 
behandles sammen med de leveringsforpligtelser i den 
oprindelige kontrakt, der endnu ikke er leveret på æn-
dringstidspunktet, herunder eventuelt igangværende le-
veringsforpligtelser. Det beløb, der er allokeret til disse 
leveringsforpligtelser, skal sammen med ændringen af 
den samlede kontraktpris allokeres til de resterende le-
veringsforpligtelser og indregnes i overensstemmelse 
med trin 4 og 5 i femtrinsmodellen.

IFRS 15 indeholder specifik vejledning i indregning af 
omsætning fra salg af licenser. Hvis en licens blot er ud-
tryk for den teknologi, der er indbygget i eller anvendes 
i forbindelse med levering af andre varer eller tjeneste-
ydelser, skal licensen ikke adskilles og behandles sær-
skilt. Har en licens derimod særskilt værdi for kunden, 
skal den adskilles og behandles som en særskilt leve-
ringsforpligtelse.

Hvis en licens repræsenterer en adskilt leveringsforplig-
telse, skal det bestemmes, om omsætningen fra salget 
af licensen skal indregnes over tid eller på et bestemt 
tidspunkt. I denne forbindelse skal det overvejes, om li-
censen giver kunden:

•  adgang til virksomhedens immaterielle rettigheder 
gennem licensperioden, eller

•  en brugsret til virksomhedens immaterielle rettighe-
der, der eksisterer på tidspunktet, hvor licensen 
overdrages. 

En licens giver alene kunden adgang til en immateriel 
rettighed, hvis virksomheden er forpligtet til at vedlige-
holde eller udvikle den immaterielle rettighed, og værdi-
en af licensen for kunden er afhængig heraf, medmin-
dre denne efterfølgende service anses som en adskilt 
leveringsforpligtelse. En brugsret betyder derimod, at 
kunden kan bestemme brugen og derigennem opnå så 
godt som alle væsentlige fordele fra den immaterielle 
rettighed, som den forefindes på tidspunktet for over-
dragelsen til kunden. 

Giver en licens kun adgang til immaterielle rettigheder, 
indregnes omsætningen herfra over tid, hvorimod om-
sætningen indregnes på et bestemt tidspunkt, hvis der 
er tale om brugsret.

Kontraktændringer

Licenser
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IFRS 15 indeholder nogle overordnede bestemmelser 
vedrørende den regnskabsmæssige behandling af kon-
traktomkostninger. Standarden skelner mellem to typer 
kontraktomkostninger:

• Omkostninger til opnåelse af kontrakten, og
• Omkostninger til opfyldelse af kontrakten.

Omkostninger til opnåelse af kontrakten
Omkostninger, der direkte er medgået til opnåelse af 
kontrakten, skal indregnes i balancen som et aktiv. Der 
skal være tale om omkostninger, der ikke ville være af-
holdt, hvis kontrakten ikke var indgået, hvilket i praksis 
betyder, at det formentligt udelukkende vil være direkte 
afholdte salgsprovisioner til medarbejdere eller agen-
ter, der kan og skal aktiveres. 

Aktivet skal afskrives over kontraktens løbetid, i takt 
med at der leveres varer og tjenesteydelser. Hvis den 
bogførte værdi af aktivet overstiger det resterende ve-
derlag, som virksomheden forventer at være berettiget 
til, fratrukket forventede færdiggørelsesomkostninger, 
skal det nedskrives.

Omkostninger til opfyldelse af kontrakten
Omkostninger, der er medgået til opfyldelse af kontrak-
ten, og som er omfattet af bestemmelserne i andre 
standarder (fx IAS 2, Varebeholdninger, eller IAS 16, Ma
terielle anlægsaktiver), skal behandles i henhold til disse 
andre standarder. Andre omkostninger, der er direkte 
forbundet med opfyldelse af fremtidige leveringsforplig-
telser i kontrakten, skal indregnes i balancen som et 
kontraktaktiv, i det omfang aktivet forventes genindvun-
det. 

Aktivet skal afskrives over kontraktens løbetid, i takt 
med at der leveres varer og tjenesteydelser. Hvis den 
bogførte værdi af aktivet overstiger det resterende ve-
derlag, som virksomheden forventer at være berettiget 
til, fratrukket forventede færdiggørelsesomkostninger, 
skal det nedskrives.

Afholdte omkostninger, der vedrører opfyldte leverings-
forpligtelser, indregnes i resultatopgørelsen sammen 
med den tilknyttede omsætning.

Kontraktomkostninger
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Virksomheden skal give detaljerede oplysninger, der 
sætter regnskabslæseren i stand til at forstå arten, 
størrelsen, tidspunktet og usikkerheden vedrørende 
indregning af omsætning og de afledte pengestrøm-
me. Det betyder, at følgende skal oplyses:

Omsætning
•  Omsætning specificeret på forskellige kategorier, 

(fx varer eller tjenesteydelser, markeder eller kun-
der, kontrakttyper, kontraktperioder eller salgska-
naler).

Kontraktaktiver og forpligtelser
• Kontraktaktiver og -forpligtelser primo og ultimo
• Omsætning fra kontraktforpligtelser primo året
•  Omsætning fra leveringsforpligtelser, der er opfyldt 

i et tidligere år (fx som følge af ændringer i kon-
traktprisen)

•  Beskrivelse af sædvanligt betalingsmønster i for-
hold til leveringstidspunkt og betydning heraf for 
kontraktaktiver og -forpligtelser

•  Kvalitativ og kvantitativ forklaring på væsentlige 
ændringer i kontraktaktiver og forpligtelser i perio-
den. 

Leveringsforpligtelser
•  Beskrivelse af tidspunkt for opfyldelse af leverings-

forpligtelserne, væsentlige betalingsbetingelser, art 
af varer eller serviceydelser, returneringsforpligtel-
ser samt garantier og lignende forpligtelser

•  Ved levering over tid, metoder for opgørelse af 
færdiggørelsesgrad, hvordan metoderne anvendes 
og hvorfor de afspejler faktisk levering til kunden

•  Ved levering på et bestemt tidspunkt, skøn an-
vendt til fastlæggelse af tidspunkt for kontrolover-
gang til kunden.

 

Vederlag
•  Vederlag allokeret til leveringsforpligtelser, der ikke 

er afsluttede på balancedagen
•  Forventet tidspunkt for indregning af allokeret ve-

derlag som omsætning, vist ved opdeling af beløb i 
relevante tidsintervaller eller beskrevet verbalt.

Oplysningerne kan udelades, hvis kontraktperioden er 
mindre end et år, samt for visse afgrænsede service-
kontrakter. Hvis virksomheden anvender denne und-
tagelse, skal det oplyses.

Det skal desuden oplyses, hvis vederlag af andre årsa-
ger ikke er medtaget i oplysningerne, fx som følge af 
begrænsning vedrørende indregning af variabelt ve-
derlag.

Anvendte skøn
Virksomheden skal oplyse om skøn og ændringer til 
disse skøn, som er anvendt ved opgørelsen af beløb 
og tidspunkt for indregning af omsætning, herunder 
skøn relateret til: 

• opgørelse af vederlag
• begrænsning i indregning af variabelt vederlag
• fordeling af vederlag til leveringsforpligtelser
• måling af returneringsforpligtelser mv.

Aktiverede omkostninger til opnåelse eller op
fyldelse af kontrakter

•  Skøn anvendt ved opgørelse af medgåede omkost-
ninger til opnåelse eller opfyldelse af kontrakter

• Metoder til opgørelse af amortisering
•  Fordeling af bogført værdi af aktiverede omkost-

ninger ultimo på væsentligste kategorier (fx erhver-
velsesomkostninger og opstartsomkostninger)

•    Amortisering og nedskrivning i perioden.

Oplysninger i regnskabet

IFRS 15 træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. 
januar 2018 eller senere. Ved anvendelse af standarden 
for første gang kan virksomheden vælge at implemente-
re standarden enten med fuld tilbagevirkende kraft 
med tilpasning af sammenligningstal eller ved anvendel-

se af en modificeret implementering med effekt for 
året, hvor standarden implementeres, men uden tilpas-
ning af sammenligningstal. I begge tilfælde gælder der 
nogle undtagelser i forhold til fuld anvendelse med til-
bagevirkende kraft.

Ikrafttræden og overgangsregler
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IFRS 16
Omhandler Leasing

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen

Bemærk  IASB udsendte i januar 2016 IFRS 16, Leasing, som erstatter IAS 17 og 
tilhørende fortolkningsbidrag. 

  IFRS 16 træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2019 
eller senere med mulighed for førtidsimplementering, forudsat at 
IFRS 15, Omsætninger fra kontrakter med kunder, implementeres se-
nest samtidig.. 

  IAS 17, Leasing, som er gældende, indtil IFRS 16 træder i kraft, er be-
skrevet i et særskilt kapitel.
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IFRS 16 omhandler principper for indregning, måling, 
præsentation og oplysning for leasingaftaler. 

Visse særlige typer af leasingaftaler er ikke omfattet af 
standarden, herunder leasing af:

•  rettigheder til efterforskning eller brug af  mineralres-
sourcer (IFRS 6, Efterforskning og vurdering af mineral
ressourcer) 

•  biologiske aktiver omfattet af IAS 41, Landbrug 
•  koncessionsaftaler omfattet af IFRIC 12, Koncessions

aftaler 
•  licenser til immaterielle rettigheder omfattet af IFRS 

15, Omsætninger fra kontrakter med kunder
•  licensrettigheder omfattet af IAS 38, Immaterielle  

aktiver.
 

For øvrige immaterielle aktiver kan virksomheden frivilligt 
vælge at anvende standardens bestemmelser. 
 
Det er muligt at anvende standarden på porteføljer af 
leasingaktiver i de situationer, hvor leasingaftalerne har 
samme karakteristika, og hvor effekten af at behandle 
dem som en samlet portefølje ikke forventes at afvige 
væsentligt fra behandlingen som individuelle leasingaf-
taler.  

Den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler for 
hhv. leasingtager og leasinggiver behandles særskilt. 

IFRS 16
– Leasing

En leasingaftale er en aftale, der overfører retten til at 
kontrollere brugen af et identificeret aktiv for en peri-
ode mod vederlag. 

Når det skal vurderes, om der foreligger en leasingaf-
tale, skal virksomheden vurdere substansen i aftalen, 
og ikke blot fokusere på aftalens juridiske formulering. 

Identificeret aktiv
Aktivet skal være individuelt identificeret. Dette kan 
enten være eksplicit i kontrakten (fx serienummer) 
eller indirekte ved, at alene ét aktiv er til rådighed for 
leasingtager.

En del af et aktiv kan være et identificeret aktiv, hvis 
der kan foretages en fysisk afgrænsning. Fx kan en 
etage i en bygning opfylde definitionen.

Hvis leasinggiver, i hele aftalens løbetid, har ret til at 
substituere aktivet, og kan opnå økonomiske fordele 
derved, er der ikke tale om et identificeret aktiv, med-
mindre det anses som usandsynligt, at leasinggiver 
vil benytte muligheden af praktiske eller økonomiske 
hensyn. 

Kontrol af aktiv
Kontrol over brugen af aktivet er overført, når leasing-
tager har retten til at bestemme brugen af aktivet og til 
at oppebære - i al væsentlighed - alle de økonomiske 
fordele forbundet med brugen i den aftalte periode.

Hvis de relevante beslutninger vedrørende brugen 
af aktivet er foruddefineret i aftalen, har leasingtager 
kontrol, hvis leasingtager forestår den daglige drift af 
aktivet, uden at leasinggiver kan påvirke dette, eller 
hvis aktivet er designet af leasingtager.

Identifikation af leasingaftaler
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Leasingperioden er defineret som den uopsigelige 
periode, hvor leasingtager har ret til anvende ak-
tivet. 

Leasingtagers option på forlængelse eller opsigelse 
af leasingaftalen skal medtages, hvis det er rimeligt 
sikkert, at denne vil blive udnyttet. 

Ved vurderingen af sandsynligheden for udnyttelse 
af en forlængelses- eller opsigelsesoption indgår 
alle forhold, som kan påvirke virksomhedens be-
slutning om udnyttelse. Standarden indeholder 
en række eksempler på forhold, som bør indgå i 
vurderingen.

Sandsynligheden for udnyttelse af en forlængelses- eller 
opsigelsesoption skal revurderes i tilfælde af væsentlige 
begivenheder eller ændringer i fakta, som er indenfor 
leasingtagers kontrol, og som påvirker sandsynligheden.

Leasingperioden skal desuden revurderes, hvis der 
er ændringer i den uopsigelige leasingperiode. Det 
kan fx være tilfældet, når leasingtager udnytter en 
forlængelsesoption, som ikke indgik i den opgjorte 
leasingperiode.

Perioden kan være fastlagt på et andet grundlag end 
tidsmæssig varighed fx på anvendelse et specificeret 
antal gange. Også her skal der ved en ændring af den 
uopsigelige periode foretages en revurdering af 
leasingperioden. 

Vederlaget udgøres af leasingtagers betalinger for 
anvendelsen af det underliggende aktiv i leasing-
perioden, herunder:

•  faste leasingydelser, inkl. reelt faste leasingydelser, 
med fradrag af incitamentsfordele fra leasinggiver til 
leasingtager

•  variable leasingydelser baseret på indeks eller rate
•  udnyttelsespris på købsoption, hvis det er rimeligt 

sikkert, at leasingtager vil udnytte optionen
•  pris for førtidig opsigelse af leasingaftalen, hvis 

leasingperioden afspejler, at optionen forventes 
udnyttet 

•  restværdigarantier.

Reelt faste leasingydelser er leasingydelser, som iht. 
kontrakten indeholder en vis variabilitet, men som er 
uundgåelige, fordi variabiliteten er uden reel økonomisk 
substans. 

Variable leasingydelser, som er baseret på den frem-
tidige udnyttelse eller brug af aktivet, fx hvor leasing-
ydelsen beregnes som en procentdel af omsætningen 
i et butikslokale, medtages ikke i opgørelsen af leasing-
forpligtelsen.

Leasingperioden

Vederlaget
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Identifikation af separate leasingelementer
Hvis en leasingaftale indeholder flere leasingelementer, 
fx samtidig leasing af flere underliggende aktiver, skal 
hvert leasingelement behandles særskilt, hvis 

•  leasingtager kan opnå selvstændige fordele fra det 
enkelte underliggende aktiv eller sammen med 
andre ressourcer, som er umiddelbart tilgængelige 

•  det underliggende aktiv hverken er afhængig af eller 
tæt knyttet til de andre underliggende aktiver i lea-
singaftalen. 

Separering af leasing og ikkeleasingelementer
Hvis leasingaftalen indeholder elementer, som ikke er 
leasing, fx serviceaftale på de leasede aktiver, skal disse 
separeres og indregnes særskilt efter de relevante 
standarder. Vederlaget fordeles forholdsmæssigt på de 

enkelte elementer i aftalen baseret på elementernes 
individuelle salgspriser.

Virksomheden kan vælge at undlade opdelingen i  
leasing- og ikke-leasingkomponenter og klassificere 
hele aftalen samlet som en leasingaftale. Valget skal 
fore tages samlet for hver kategori af leasingaktiver. 
Und tagelsen gælder dog ikke for visse indbyggede 
derivater, som opfylder kriterierne i IFRS 9, Finansielle 
instrumenter, for separering af indbyggede derivater fra 
hovedkontrakten. 

Administrationsomkostninger og andre omkostninger, 
som ikke medfører overførsel af varer eller ydelser til 
leasingtager, skal ikke indregnes separat, men indgå i 
det samlede vederlag, og dermed i leasingforpligtelsen.

For alle aftaler, som opfylder definitionen på en lea-
singaftale, skal leasingtager indregne et leasingaktiv 
(Rightofuseaktiv) og en leasingforpligtelse ved lea-
singperiodens begyndelse. 

Leasingaktiv
Leasingaktivet skal ved første indregning måles til 
kostpris. Kostprisen skal indeholde:

•  Beløb svarende til den opgjorte leasingforplig-
telse

•  Betalinger foretaget inden leasingperiodens be-
gyndelse med fradrag af incitamentsfordele fra 
leasinggiver 

•  Leasingtagers direkte omkostninger ifm. indgå-
else af leasingaftalen

•  Leasingtagers estimerede omkostninger til ned-
tagning, bortskaffelse og reetablering af det 
underliggende aktiv, medmindre forpligtelsen 
opstår som følge af produktion af varebeholdnin-
ger, hvor forpligtelsen indregnes i kostprisen for 
de producerede varer. 

Efterfølgende skal leasingaktivet måles til kostpris 
fratrukket af- og nedskrivninger opgjort i overens-
stemmelse med IAS 16, Materielle anlægsaktiver, og 
IAS 36, Værdiforringelse af aktiver, samt reguleret for 
efterfølgende genmåling af leasingforpligtelsen jf. 
nedenfor.

Hvis virksomheden anvender muligheden i IAS 16 
for omvurdering af aktiver, kan den vælge at måle 
de leasingaktiver, som er relateret til denne aktiv-
klasse, til omvurderet værdi. Valget foretages sam-
let for aktivklassen. 

Hvis virksomheden måler investeringsejendomme 
til dagsværdi efter IAS 40, Investeringsejendomme, 
skal virksomheden ligeledes måle leasingaktiver, der 
opfylder definitionen på investeringsejendomme i 
IAS 40, til dagsværdi. 

Leasingforpligtelse
Leasingforpligtelsen skal ved første indregning må-
les til nutidsværdien af de leasingydelser, som ikke 
er betalt ved leasingperiodens begyndelse. 

Separering af leasingaftaler 

Indregning af leasingaktiv og -forpligtelse 



158   

Når nutidsværdien af leasingydelserne skal bereg-
nes anvendes leasingaftalens interne rente som 
diskonteringsfaktor. Hvis denne ikke kan opgøres, 
anvendes leasingtagers marginale lånerente. 

Ved efterfølgende måling skal leasingforpligtelsen 
reguleres for at afspejle påløbne renter og afdrag. 

Leasingforpligtelsen skal genmåles, hvis der er ænd-
ringer i de forventede leasingydelser. 

Leasingforpligtelsen genmåles ved at foretage en ny 
tilbagediskontering af de forventede leasingydelser 
med anvendelse af en opdateret diskonteringssats 
ved  

•  ændringer i leasingperiode, fx som følge af revur-
dering af, hvorvidt en forlængelsesoption vil blive 
udnyttet 

•  ændret vurdering af, hvorvidt en købsoption vil 
blive udnyttet. 

Leasingforpligtelsen skal genmåles ved at foretage 
en ny tilbagediskontering med den oprindelige dis-
konteringssats ved

•  ændringer i forventede betalinger relateret til 
restværdigarantier

•  ændringer i et indeks eller rate, som medfører 
en ændring i de fremtidige leasingbetalinger. 

Regulering af leasingforpligtelsen ifm. genmåling 
skal som udgangspunkt modposteres på leasingak-
tivet. Hvis en reduktion af leasingforpligtelsen over-
stiger den bogførte værdi af leasingaktivet, skal det 
overskydende beløb indregnes i resultatopgørelsen.

Modifikationer 
Modifikationer er ændringer til omfanget af lea-
singaftalen eller til leasingbetalingerne, som ikke 
indgik i den oprindelige leasingaftale. Fx tilføjelse 
eller ophør af ret til brug af specifikke underlig-
gende aktiver eller forkortelse eller forlængelse af 
leasingperioden, som ikke kan henføres til ophævel-
ses- eller forlængelsesoptioner, der fremgik af den 
oprindelige leasingaftale.

Hvis modifikationen medfører brugsret til et eller 
flere yderligere aktiver, og ændringen i vederlaget 
svarer til en individuel leasingpris for disse aktiver, 
skal modifikationen behandles som en separat lea-
singaftale.

I modsat tilfælde skal leasingtager:

•  fordele leasingbetalingerne i den ændrede lea-
singaftale på de enkelte elementer, jf. ovenfor

•  opgøre en ny forventet leasingperiode
•  genmåle leasingforpligtelsen ved anvendelse af 

en opdateret diskonteringssats
•  for modifikationer, der reducerer omfanget af 

leasingaftalen, indregne en afgang på leasingakti-
vet og eventuel gevinst/tab i resultatopgørelsen

•  for øvrige modifikationer modpostere ændrin-
ger i leasingforpligtelsen i den bogførte værdi af 
leasingaktivet.
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Leasingaftaler på aktiver med lav værdi
Virksomheden kan vælge ikke at indregne en leasingaf-
tale som et leasingaktiv og -forpligtelse, hvis det under-
liggende aktiv har en lav nyanskaffelsesværdi (eksem-
pelvis almindelig PC, telefon og mindre kontorinventar).

Der er tale om en absolut vurdering for det enkelte 
aktiv, som ikke afhænger af aktivets væsentlighed 
for den enkelte leasingtager eller af, om leasing af 
den pågældende aktivtype samlet set er væsentlig 
for den enkelte virksomhed. Aktiver, som har 
en nyværdi på under 5.000 USD, er omfattet af 
undtagelsen.

For at undtagelsen kan anvendes, er det endvidere 
et krav, at leasingaktivet kan anvendes selvstændigt 
og dermed ikke indgår i en større enhed af aktiver, 
hvis anvendelse i høj grad er indbyrdes afhængige.

Valget af regnskabsmæssig behandling foretages 
individuelt for det enkelte leasingaktiv.

Kortfristede leasingaftaler
Virksomheden kan vælge ikke at indregne kortfristede 
leasingaftaler som et leasingaktiv og – forpligtelse. Kort-
fristede leasingaftaler omfatter leasingaftaler, som på 
indgåelsestidspunktet har en leasingperiode opgjort 
som beskrevet ovenfor på 12 måneder eller mindre, og 
som ikke indeholder en købsoption. 

Valget af regnskabsmæssig behandling af kortfristede 
leasingaftaler foretages separat for hver kategori af 
underliggende aktiver. 

Undtagelse for indregning som leasingaktiv og  
-forpligtelse 
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Oplysninger i leasinggivers regnskab 

Leasingtager skal i noterne til regnskabet give op-
lysninger, som gør regnskabsbrugeren i stand til at 
vurdere, hvilken effekt leasing har på virksomhedens 
finansielle stilling, resultat og pengestrømme.

Leasingtager skal herudover, og så vidt muligt i tabel-
form, medmindre anden opstilling er mere hensigts-
mæssig, oplyse:

•  Afskrivninger på leasingaktiver fordelt på hver 
kategori af underliggende aktiver. 

•  Renteomkostninger på leasingforpligtelser.
•  Omkostninger indregnet for kortfristede leasing-

aftaler. Omkostninger vedr. leasingaftaler med 
leasingperioder på én måned eller mindre kan 
udelades.

•  Indregnede omkostninger for leasingaktiver med 
lav værdi, som ikke allerede er medtaget som 
omkostning vedr. kortfristede leasingaftaler.

•  Variable leasingomkostninger, som ikke er medta-
get i leasingforpligtelsen.

•  Indtægter fra fremlejede leasingaktiver.
•  De samlede udgående pengestrømme for leasing.
•  Tilgange på leasingaktiver. 
•  Tab eller gevinst fra sale-and-leaseback-transak-

tioner.
•  Den regnskabsmæssige værdi på balancedagen 

af leasingaktiver fordelt på klasser af aktiver. 

Hvis der er væsentlig forskel på den portefølje af lea-
singaktiver, hvor der er givet oplysning om omkost-
ninger til korttidsleasing, og porteføljen af leasing-
aktiver indregnet som korttidsleasing på balance-
dagen, skal virksomheden oplyse, om forpligtelserne 
vedrører korttidsleasingaftaler på balancedagen. 

Der skal herudover gives en separat forfaldsanalyse 
efter IFRS 7, Finansielle instrumenter: Oplysninger, for 
leasingforpligtelser,

Indregnes der leasingomkostninger efter reglerne 
om kortfristede leasingaftaler eller leasingaktiver 
med lav værdi, skal dette oplyses. Hvis virksom-
hedens portefølje af kortfristede leasingaftaler på 
balancedagen afviger fra porteføljen af kortfristede 
leasingaftaler i årets løb, skal beløb for virksom-
hedens forpligtelser relateret til kortfristede leasing-
aftaler oplyses. 

Hvis leasingaktiver måles til dagsværdi efter IAS 40 
(investeringsejendomme) eller omvurderes efter IAS 
16, gælder oplysningskravene i hhv. IAS 40 og IAS 16 
for disse leasingaktiver. 

Leasingtager skal desuden give yderligere oplys-
ninger ,som er nødvendige for regnskabslæsers 
vurdering af effekten af leasing på virksomhedens 
finansielle stilling, resultat og pengestrømme. Det 
kan fx omfatte følgende oplysninger: 

•  Arten af leasingaktiviteter
•  Fremtidige potentielle betalinger, som ikke er 

indregnet i leasingforpligtelserne (fx variable lea-
singydelser, forlængelses- og opsigelsesoptioner, 
restværdigarantier og aftaler, hvor virksomheden 
har forpligtet sig til en leasingaftale, men hvor 
denne endnu ikke er indregnet) 

•  Restriktioner og covenants i leasingaftalerne 
•  Sale-and-leaseback-transaktioner.

Leasingtager skal give alle oplysninger om leasing 
samlet. Er oplysningerne givet andet sted i regn-
skabet, kan der dog krydshenvises dertil.
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I modsætning til leasingtager skal leasinggiver ved fast-
læggelsen af den regnskabsmæssige behandling  
sondre mellem to typer af leasingaftaler: hhv. finansiel 
og operationel leasing.

Finansiel leasing defineres som en kontrakt eller en 
aftale, hvor alle væsentlige risici og fordele, som knytter 
sig til ejendomsretten til aktivet, overdrages til leasing-
tager, uanset om ejendomsretten overgår til leasing-
tager ved udløb af leasingperioden eller ej.

Operationel leasing afgrænses negativt som enhver 
leasingaftale, der ikke er finansiel leasing.

Nedenstående forhold i en leasingaftale vil normalt føre 
til, at den kategoriseres som finansiel leasing (indhold 
frem for formalia). Aftalen skal dog altid vurderes i sin 
helhed:

•  Leasingtager overtager ejendomsretten til aktivet 
ved udløbet af leasingperioden

•  Leasingtager har købsoption til det leasede aktiv, der 
er så fordelagtig, at det ved indgåelse af leasingaf-
talen er rimeligt sikkert, at den udnyttes

•  Leasingperioden dækker hovedparten af leasingakti-
vets økonomiske levetid

•  Når leasingaftalen indgås, svarer nutidsværdien af 
minimumsleasingydelserne til den væsentligste del 
af dagsværdien af det leasede aktiv

•  Det leasede aktiv er af en så specialiseret art, at det 
alene kan benyttes af leasingtager, medmindre der 
foretages væsentlige ændringer

•  Leasingtager skal dække leasinggivers eventuelle tab 
ved opsigelse af aftalen

•  Gevinster og tab som følge af ændringer i dagsværdi-
en af det leasede aktiv ved udløb af leasingperioden 
tilfalder leasingtager, fx via reduktioner i den sidste 
leasingydelse

•  Leasingtager kan fortsætte leasingaftalen efter udløb 
til en fordelagtig leje.

Det betyder principielt, at alle leasingforhold, hvor nyt-
teværdien af det leasede aktiv i hele – eller i største-
delen af – dets levetid tilkommer leasingtager, skal 
behandles som finansiel leasing. I andre tilfælde – fx et 
tidsbegrænset lejemål for lokaler – vil der typisk være 
tale om operationel leasing.

Når en aftale om leasing af grunde og bygninger skal 
 kategoriseres, skal grunde og bygninger vurderes hver 
for sig. Kategoriseringen af grunde som enten finansiel 
eller operationel leasing vurderes på samme måde, 
som andre leasede aktiver vurderes. Det faktum, at 
grunde ofte har en ubestemmelig økonomisk levetid, 
er dog et væsentligt element ved vurderingen af, om 
leasingtager har overtaget størstedelen af nytteværdien 
af grunden. Bygningsdelen kategoriseres ligeledes som 
enten finansiel eller operationel leasing.

Leasinggivere skal indregne finansielt leasede aktiver i 
balancen som et tilgodehavende til et beløb, der svarer 
til nettoinvesteringen i leasingaftalen. Indregning af 
finansieringsindtægter skal baseres på et mønster, der 
afspejler et konstant periodisk afkast af nettoinveste-
ringen.

Leasinggivere skal præsentere aktiver, som er tilknyttet 
operationelle leasingaftaler, i balancen i overensstem-
melse med aktivernes art (jf. fx IAS 16 eller IAS 38). 
Leasingindtægter skal indregnes i resultatet på et 
lineært grundlag over leasingperioden, medmindre 
anden systematisk metode er mere retvisende.  
Afskrivninger på afskrivningsberettigede leasede 
aktiver skal foretages efter IAS 16 eller IAS 38.

Indregning i leasinggivers regnskab
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Oplysninger i leasinggivers regnskab

Leasinggiver skal i noterne til regnskabet give op-
lysninger, som gør regnskabsbrugeren i stand til at 
vurdere, hvilken effekt leasing har på virksomhedens 
finansielle stilling, resultat og pengestrømme.

Leasinggiver skal ud over de specifikke krav beskre-
vet nedenfor give yderligere oplysninger, som er 
nødvendige for regnskabsbrugerens vurdering af 
effekten af leasing på virksomhedens finansielle stil-
ling, resultat og pengestrømme. Det kan fx omfatte 
følgende oplysninger: 

•  Arten af leasingaktiviteter.
•  En beskrivelse af, hvordan leasinggiver styrer 

risikoen for de rettigheder, som bevares i de 
underliggende aktiver. Der skal oplyses om den 
risikostyringsstrategi, der anvendes, og herunder 
beskrives, hvordan risikoen reduceres. Dette kan 
fx omfatte tilbagekøbsaftaler, restværdigarantier 
eller variable leasingydelser for brug udover spe-
cificeret brug. 

Finansiel leasing
Leasinggiver skal, så vidt muligt i tabelform, med-
mindre anden opstilling er mere hensigtsmæssig, 
oplyse om: 

•  Tab eller gevinst ved salg af finansielle leasingak-
tiver

•  Finansielle indtægter på nettoinvesteringen i lea-
singaftalen

•  Indtægter relateret til variable leasingindtægter, 
som ikke er inkluderet i beregningen af nettoinve-
steringen. 

Leasinggiver skal herudover give kvalitative og 
kvantitative oplysninger om større ændringer i den 
regnskabsmæssige værdi af nettoinvesteringer i 
finansielle leasingaftaler. 

Der skal gives en forfaldsanalyse for leasingindbe-
talinger, som viser de årlige, udiskonterede indbe-
talinger for hvert af de første fem år og de samlede 
indbetalinger efter 5 år. Der skal udarbejdes en 
afstemning af de udiskonterede leasingindbetalinger 
til nettoinvesteringen i leasingaftalen. Afstemningen 
skal specificere de fremtidige finansielle indtægter 
relateret til leasingtilgodehavendet og diskonterede 
restværdier, som ikke er garanterede. 

Operationel leasing
Leasinggiver skal, så vidt muligt i tabelform, med-
mindre anden opstilling er mere hensigtsmæssig, 
oplyse om leasingindtægter. Indtægter fra variable 
leasingydelser, som ikke er afhængig af en rate eller 
et indeks, skal oplyses særskilt.

For materielle anlægsaktiver, der er omfattet af  
operationel leasing, skal der gives de i IAS 16 
 krævede oplysninger. Oplysningerne skal gives for 
hver kategori af aktiver og separat for aktiver omfat-
tet af operationel leasing.  

Der skal medtages en forfaldsanalyse for leasing-
indbetalinger, som viser de årlige, udiskonterede 
indbetalinger for hvert af de første fem år og de 
samlede indbetalinger efter 5 år.

Leasinggiver skal herudover følge oplysningskravene 
i IAS 36, IAS 38, IAS 40 og IAS 41. 
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Når et aktiv sælges og lejes tilbage, skal over dragelsen 
behandles efter reglerne om sale-and-leaseback-trans-
aktioner. Bestemmelserne i IFRS 15 vedrørende opfyl-
delse af leveringsforpligtelser anvendes til vurdering af, 
om et salg har fundet sted. 

I sale-and-leaseback-transaktioner skal sælger/lea-
singtager måle leasingaktivet, som opstår ved tilbage-
leasingen, til den forholdsmæssige andel af den regn-
skabsmæssige værdi af det solgte aktiv umiddelbart før 
salget, som relaterer sig til retten til fortsat at anvende 
aktivet. Gevinst eller tab indregnes således kun for den 
del af det solgte aktiv, der relaterer sig til rettigheder 
overdraget til køber/leasinggiver. 

Køber/leasinggiver skal indregne leasingaktiver som 
finansiel eller operationel leasing efter standardens 
normale regler. 

Hvis salgsprisen eller leasingvilkårene ikke er på 
markedsmæssige vilkår, skal der foretages justerin-
ger herfor. 

Vilkår under markedsniveau skal indregnes som en 
forudbetaling af leasingydelser, mens vilkår over mar-
kedsniveau skal behandles som yderligere finansiering 
fra køber/leasinggiver til sælger/leasingtager. 

Hvis leasingtager genudlejer det underliggende aktiv, 
skal hovedaftalen (hvor virksomheden er leasingtager) 
og genudlejningsaftalen (hvor virksomheden er leasing-
giver) behandles hver for sig i overensstemmelse med de 
ovenfor beskrevne bestemmelser for hhv. leasingtager og 
leasinggiver.

Vurderingen af, om genudlejningsaftalen er operationel 
eller finansiel leasing, skal foretages med udgangspunkt i 
det indregnede leasingaktiv fra hovedaftalen, og ikke med 
udgangspunkt i det underliggende aktiv.

Sale-and-leaseback-transaktioner 

Genudlejning

Sælger – leasingtager Køber – leasinggiver 

Er aktivet solgt?
(IFRS 15 bestemmelser

om opfyldelse af 
leveringsforpligtelser) 

• Ophør indregning af 
underliggende aktiv 

• Indregn right-of-use  
aktiv (andel af tidligere 
bogført værdi for 
underliggende aktiv) 

• Indregn leasing 
forpligtelse 

• Gevinst/tab på salg af 
overdragede 
rettigheder 

• Indregn køb af 
underliggende aktiv 

• Anvend IFRS 16 
bestemmelser for 
leasinggiver (fx 
finansiel vs operation  
leasing)  

• Fortsæt indregning af 
underliggende aktiv 

• Indregning finansiel 
forpligtelse (IFRS 9)
 

• Indregn ikke 
underliggende aktiv 

• Indregn finansielt aktiv 
(FRS 9) 

Sælger – leasingtager Sælger – leasingtager Køber – leasinggiver Køber – leasinggiver 

JA NEJ 

Salg af aktiv 

Leasing af aktiv 
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Standarden træder i kraft for regnskabsår, som be-
gynder 1. januar 2019 eller senere. Hovedreglen ved 
overgangen til IFRS 16 fra IAS 17 er, at alle leasing-
aftaler skal indregnes retrospektivt, som om stan-
darden altid har været anvendt.

Ved overgangen til IFRS 16 kan virksomheden vælge 
at fastholde vurderingen af, om en leasingaftale 
indeholder et leasingelement, som blev fastlagt un-
der hhv. IAS 17 og IFRIC 4, Vurdering af, om en aftale 
indeholder en leasingaftale. Valget foretages samlet 
for alle leasingaftaler. Det er alene vurderingen af, 
om en aftale indeholder et leasingelement, som kan 
fastholdes. Indregningen og målingen af leasing-
elementet skal behandles i overensstemmelse med 
den nye standard. 

Særlige overgangsregler for leasingtager
Leasingtagere har mulighed for at anvende en mo-
dificeret metode, hvorved den akkumulerede effekt 
af implementeringen af IFRS 16 indregnes i åbnings-
balancen i implementeringsåret. Den modificerede 
metode indeholder desuden en række lempelser, 
som beskrevet nedenfor. Valget mellem anvendelse 
af hovedreglen eller den modificerede metode fore-
tages samlet for alle leasingaftaler.

Ved anvendelse af den modificerede metode fore-
tages der ingen ændringer i tidligere indregnede 
beløb vedrørende aftaler, der var klassificeret som 
finansiel leasing iht. IAS 17.

For aftaler klassificeret som operationel leasing iht. IAS 
17 gælder følgende ved anvendelse af den modifice-
rede metode på implementeringstidspunktet:

•  Leasingforpligtelsen opgøres til nutidsværdien af 
de resterende leasingydelser tilbagediskonteret 
med virksomhedens marginale lånerente på im-
plementeringstidspunktet.

•  Leasingaktivet kan enten opgøres med udgangs-
punkt i den opgjorte leasingforpligtelse eller til 
det beløb, som aktivet ville have haft, hvis IFRS 
16 altid havde været anvendt, dog ved anvend-
else af virksomhedens marginale lånerente på 
implementeringstidspunktet. Valget mellem de to 
opgørelsesmetoder foretages individuelt for hver 
leasingaftale

•  Der skal udarbejdes en værdiforringelsestest af 
leasingaktivet i overensstemmelse med IAS 36, 
medmindre en hensættelse til tabsgivende kon-
trakter indregnet iht. IAS 37, Hensatte forpligtelser, 
eventualforpligtelser og eventualaktiver, anvendes 
som estimat for nedskrivning

•  Der skal ikke korrigeres for leasingaftaler vedrø-
rende aktiver med lav værdi eller leasingaftaler 
vedrørende investeringsejendomme, der måles 
til dagsværdi. 

Leasingtager kan desuden ved anvendelse af den mo-
dificerede metode individuelt for hver leasingaftale an-
vende følgende praktiske implementeringslempelser:

•  Leasingaftaler med en restløbetid på implemen-
teringstidspunktet på under 12 måneder kan 
behandles som korttidsaftaler uanset den op-
rindelige løbetid

•  Diskonteringssatsen kan opgøres samlet for 
 porteføljer af leasingaftaler med ens karakteri-
stika

•  Direkte omkostninger kan holdes ude af måling-
en af leasingaktivet

•  Det er tilladt at anvende viden, som er tilgænge-
lig på implementeringstidspunktet (bagklogskab), 
fx ved fastlæggelsen af leasingperioden.

Særlige overgangsbestemmelser for leasing
giver
Leasinggiver skal ikke foretage korrektioner af al-
lerede indregnede beløb iht. IAS 17 ved implemen-
teringen af IFRS 16, bortset fra revurdering af klassi-
fikationen som operationel leasing for genudlejede 
aktiver.

Hvis et genudlejet aktiv var klassificeret som ope-
rationel leasing iht. IAS 17, men klassificeres som 
finansiel leasing iht. IFRS 16, skal det behandles 
som indgåelse af en ny leasingaftale på implemen-
teringstidspunktet.

Ikrafttræden og overgangsregler
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IFRS 17
Omhandler Regnskabsmæssig behandling af forsikringskontrakter

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen

Bemærk  Dette kapitel vedrører IFRS 17. Standarden blev udstedt af IASB i maj 
2017 med ikrafttræden for regnskabsår, som begynder 1. januar 
2021 eller senere og erstatter IFRS 4. EFRAG forventes at afgive en-
dorsement advice i løbet af 3. kvartal 2018, mens det på udgivelses-
tidspunktet for denne publikation endnu ikke var klarlagt, hvornår 
IFRS 17 forventes godkendt til brug i EU.  

 
  Danske forsikringsselskaber er omfattet af Finanstilsynets bekendt-

gørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgå-
ende pensionskasser (937 af 27/7/2015, senest ændret 1/6/2016, 
”Regnskabsbekendtgørelsen”). Anvendelse af IFRS 17 kan på udgivel-
sestidspunktet for denne publikation ikke indeholdes indenfor ram-
merne af Regnskabsbekendtgørelsen. 
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IFRS 17 fastsætter krav til indregning og måling af samt 
oplysnings- og præsentationskrav for forsikringskontrak-
ter. 

En virksomhed skal anvende standarden på alle de for-
sikrings- og genforsikringskontrakter, den udsteder, samt 

de genforsikringskontrakter, som virksomheden tegner. 
Hvis virksomheden udsteder forsikringskontrakter, skal 
den ligeledes anvende standarden på visse investerings-
kontrakter (forsikringskontrakter med elementer af direk-
te deltagelse).

IFRS 17 
– Forsikringskontrakter

Definitionen af en forsikringskontrakt er et helt cen-
tralt emne. Den er nødvendig for at afgøre, hvilke for-
sikringsprodukter der er omfattet af IFRS 17, hvilke der 

er omfattet af IFRS 9, Finansielle instrumenter, og hvilke 
der er omfattet af andre standarder eller af begrebs-
rammen fra IASB.

Kontrakter, som opfylder definitionen på en forsik-
ringskontrakt, men hvor det primære formål i kontrak-
ten er, at udstederen – mod et fast beløb – leverer en 
serviceydelse, hvis den forsikrede begivenhed ind - 
træffer, kan under visse forudsætninger undtages fra 
standarden. Hvis nedenstående betingelser alle er 
opfyldt, kan virksomheden vælge at anvende IFRS 15 
Omsætning fra kontrakter med kunder frem for IFRS 17 
på disse kontrakter: 

•  Prisen på kontrakten fastsættes ikke på baggrund 
af risikoen på den enkelte kunde

•  Hvis den forsikrede begivenhed indtræffer, kom-
penserer udstederen af forsikringen forsikrings-
tageren ved at levere en serviceydelse frem for en 
betaling

•  Forsikringsrisikoen, som er overført ved forsik-
ringskontrakten, opstår primært på baggrund af, 
hvorvidt den pågældende serviceydelse skal leve-
res (dvs. om den forsikrede begivenhed indtræffer) 
frem for usikkerhed om udgiften ved denne ser-
viceydelse. 

Det kan eksempelvis være aftaler om vejhjælp eller 
aftaler, hvor udstederen udfører reparation af en ma-
skine i tilfælde af funktionsfejl.

Definition

Undtagelsesmulighed for visse forsikringskontrakter

En forsikringskontrakt defineres som:
“En kontrakt, hvori den ene part (udstederen) påta-
ger sig betydelige forsikringsrisici for den anden part 
(forsikringstager) ved at indvillige i at yde erstatning 

til forsikringstager, hvis en bestemt usikker fremtidig 
begivenhed (den forsikrede begivenhed) påvirker 
forsikringstager negativt.”



168   

Visse forsikringskontrakter giver forsikringstageren mu-
lighed for at få andel i udstederens investeringsafkast i 
tillæg til kompensation for tab vedrørende den forsik-
rede risiko. Hvis nedenstående betingelser er opfyldt, 
skal kontrakterne behandles som forsikringskontrakter 
med elementer af direkte deltagelse:
 
•  De kontraktuelle vilkår specificerer, at forsikringsta-

geren deltager i en andel af en klart defineret pulje 
af underliggende elementer

•  Det forventes, at udstederen skal betale forsikrings-
tageren en betydelig andel af afkastet af de underlig-
gende elementer (målt til dagsværdi) 

•  Det forventes, at en betydelig del af enhver ændring 
i det beløb, der skal betales til forsikringstageren, vil 
variere med ændringer i dagsværdien af de underlig-
gende elementer.

En forsikringskontrakt kan indeholde en eller flere 
komponenter, som ville have været omfattet af andre 
standarder, hvis komponenten havde været en særskilt 
kontrakt. Dette kan eksempelvis være en forsikrings-
kontrakt, som også indeholder en investerings- eller 
servicekomponent. Dette vil være tilfældet, hvis forsik-
ringstageren, uanset om den forsikrede begivenhed 
indtræffer, har ret til en betaling eller en serviceydelse. 

IFRS 9 anvendes først til at fastlægge, om forsikrings-
kontrakten indeholder et indbygget, afledt finansielt 
instrument, som skal separeres og behandles efter IFRS 
9. Herefter separeres investeringskomponenter, hvis de 
er adskillelige (distinkte) og kan adskilles fra de øvrige 
komponenter (behandles efter IFRS 9). Slutteligt sepa-
reres alle aftaler om at overføre varer og serviceydelser, 
som kan adskilles, og som ikke er forsikringskomponen-
ter (behandles efter IFRS 15). 

Tilbageværende komponenter behandles efter IFRS 17.

Sådanne forsikringskontrakter medfører en forpligtelse 
for udstederen til at betale forsikringstageren et beløb 
svarende til gevinsten på de underliggende elementer, 
fratrukket et gebyr for en serviceydelse. Dette gør sig 
fx gældende for livsforsikringer med ret til bonus samt 

markedsrenteprodukter. For disse kontrakter anvend-
es en modificeret målingsmetode ved efterfølgende 
måling af kontraktmæssig servicemargen (fortjenstmar-
gen), som beskrevet i afsnittet om efterfølgende måling. 

Forsikringskontrakter med elementer af direkte  
deltagelse 

Separation af komponenter

Underliggende elementer er poster, der fastlæg-
ger nogle af de beløb, som skal betales til en forsik-
ringstager. Underliggende elementer kan omfatte 

alle slags elementer, fx en referenceportefølje af akti-
ver, virksomhedens nettoaktiver eller en bestemt 
gruppe af virksomhedens nettoaktiver.
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Forsikringsporteføljer er porteføljer af forsikringskon-
trakter, der er underlagt samme risici, og som admini-
streres samlet. Kontrakter indenfor samme produktlinje 
forventes at have samme risici og forventes dermed at 
være en del af samme portefølje, hvis de administreres 
samlet. Kontrakter, som er udstedt med mere end et 
års mellemrum, kan dog ikke indgå i samme portefølje.

Hver forsikringsportefølje skal som minimum opdeles i: 
1.  En gruppe af kontrakter, som er tabsgivende ved 

første indregning

2.  En gruppe af kontrakter, som ved første indregning 
ikke har betydelig risiko for efterfølgende at blive 
tabsgivende

3.  En gruppe af resterende kontrakter. 

Hvis kontrakter i en portefølje ville være i forskellige 
grupper alene på grund af, at love eller regulering spe-
cifikt indskrænker muligheden for at sætte en anden 
pris eller andet niveau for dækning af forsikringstagere 
med forskellige karakteristika, kan disse, uanset oven-
stående, henføres til samme gruppe. 

Forsikringsporteføljer og grupper af forsikringskon-
trakter

Grupper af udstedte forsikringskontrakter skal indreg-
nes på det tidligste af følgende tidspunkter:

a) Begyndelsen af dækningsperioden

b) Forfaldsdato for første præmiebetaling
c)  Når en gruppe af tabsgivende forsikringskontrakter 

bliver tabsgivende, hvilket vil sige ved indgåelsen.

Ved første indregning benyttes byggeklodsmetoden, 
dvs. at en gruppe af forsikringskontrakter måles 
som summen af pengestrømme ved opfyldelse 
af forsikringskontrakten og den kontraktmæssige 

servicemargen. Opfyldelsespengestrømmene skal ikke 
indeholde non-performance-risiko som eksempelvis 
egen kreditrisiko. 

Indregningstidspunkt

Måling ved første indregning



170   

Illustration af byggeklodsmetoden

Forventede fremtidige 
pengestrømme (fx præ-
mier og forsikringskrav)

Justering for at afspejle 
tidsværdien af penge og 
de finansielle risici for-
bundet med fremtidige 
pengestrømme

Risikojustering for ikke- 
finansielle risici

Kontraktmæssig servicemargen
(Fortjenstmargen)

Alle pengestrømme i gruppen af forsikringskontrakter skal 
medtages. De fremtidige pengestrømme kan estimeres på 
et aggregeret niveau og herefter fordeles på opfyldelsen af 
kontrakterne på individuelle grupper af forsikringskontrakter. 
Estimater over fremtidige pengestrømme skal være aktuelle, 
eksplicitte, objektive og afspejle al den information, som er 
tilgængelig for virksomheden uden urimelige omkostninger 
og urimelig indsats om beløb, tidspunkt og usikkerhed om de 
fremtidige pengestrømme.

Diskonteringssatsen skal afspejle tidsværdien af penge, penge-
strømmes karakteristika og forsikringskontrakternes likvidi-
tetskarakteristika. Den skal herudover være konsistent med 
observerbare markedspriser på de finansielle instrumenter, 
hvis pengestrømmes karakteristika er konsistente med forsik-
ringskontrakternes pengestrømme. Effekten af faktorer, som 
påvirker sådanne observerbare markedspriser men ikke påvir-
ker de fremtidige pengestrømme af forsikringskontrakterne, 
skal ikke medtages.

Estimatet over nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme 
skal justeres, så det afspejler den kompensation, som virksom-
heden kræver for at påtage sig usikkerheden med hensyn til 
beløb og tidspunkt for de pengestrømme, der opstår som følge 
af ikke-finansielle risici, når virksomheden opfylder forsikrings-
kontrakter. 

Kontraktmæssig servicemargen repræsenterer det endnu ikke 
optjente, positive resultat, som virksomheden vil indregne, når 
den leverer serviceydelser i henhold til forsikringskontrakterne 
i gruppen. Hvis forsikringskontrakterne ikke er tabsgivende ved 
første indregning, vil den kontraktmæssige servicemargen være 
det beløb, som medfører, at der ikke indregnes en gevinst eller 
et tab ved første indregning.
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Tabsgivende forsikringskontrakter
En forsikringskontrakt er tabsgivende ved første ind-
regning, hvis de forventede opfyldelsespengestrømme, 
tidligere indregnede pengestrømme ved erhvervelsen 
og pengestrømme fra kontrakten ved første indregning 
samlet set medfører et tab på kontrakten. For tabsgi-
vende kontrakter skal der indregnes et tab i resultat-
opgørelsen vedrørende de samlede pengestrømme, 
således at den regnskabsmæssige værdi af forpligtelsen 
vedrørende gruppen af forsikringskontrakter (dvs. op-

fyldelsespengestrømme samt kontraktmæssig service-
margen) bliver nul. 

Hvis en gruppe af forsikringskontrakter ved efterfølgen-
de måling bliver tabsgivende eller bliver yderligere tabs-
givende, skal det yderligere tab indregnes i resultatet. 
Kontraktmæssig servicemargen kan ikke øges, og der 
kan ikke indregnes omsætning, før det tidligere indreg-
nede tab er blevet tilbageført i resultatopgørelsen som 
en del af dækningsudgifterne.
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På hver balancedag genmåles den regnskabsmæssige 
værdi af hver gruppe af forsikringskontrakter. Ved den 
efterfølgende måling skal den regnskabsmæssige værdi 
af en gruppe af forsikringskontrakter opgøres som sum-
men af forpligtelse vedrørende indtrufne skader 
og forpligtelse vedrørende den resterende dæk
ningsperiode – begge opgjort på balancedagen. 

Forpligtelse vedrørende den resterende dækningsperi-
ode for forsikringskontrakter med elementer af direkte 
deltagelse opgøres efter ”variabel margen”-metoden, 
som er behandlet senere i dette kapitel, mens øvrige 
opgøres efter byggeklodsmetoden (den generelle me
tode).

Kontraktmæssig servicemargen for en gruppe af forsik-
ringskontrakter opgøres på balancedagen som værdien 
ved begyndelsen af perioden justeret for tilgangen af 
nye kontrakter, tilgang af renter opgjort på baggrund 
af diskonteringssatser, som var gældende ved første 
indregning (lockedinrenten), ændringer i fremtidige, 
forventede opfyldelsespengestrømme eller andre ser-
viceydelser, valutakursreguleringer og beløb indregnet 
i resultatet relateret til overførslen af serviceydelser i 
perioden. 

Ændringerne i fremtidige forventede opfyldelsespenge-
strømme relaterer sig til ændring i resterende dækning 

eller andre serviceydelser og består af ændringer i risi-
kojusteringen for ikke-finansielle risici og visse erfarings-
mæssige reguleringer, forudsat at begge relaterer sig til 
den resterende dækningsperiode. De erfaringsmæssige 
reguleringer måles ved hjælp af diskonteringssatser, 
som var gældende ved første indregning (locked-in-
renten), og består af: 
•  Forskelle i forventede og faktisk modtagne præmier i 

perioden
•  Forskelle i forventede og faktiske udgifter til forsik-

ringsrelaterede serviceydelser i perioden
•  Forskelle mellem forventede og faktiske afkast af 

investeringskomponenter til udbetaling i perioden.

Byggeklodsmetoden – Den generelle metode

Efterfølgende måling

Forpligtelse vedrørende indtrufne skader 
omfatter forventede pengestrømme til at 
undersøge og honorere gyldige krav på erstat-
ninger i forbindelse med forsikrede begiven-
heder, der allerede har fundet sted, herunder 
begivenheder der har fundet sted, men for 
hvilke kravene ikke er blevet anmeldt, og andre 
påløbne forsikringsomkostninger. 

Forpligtelse vedrørende den resterende 
dækningsperiode omfatter fremtidige for-
ventede pengestrømme til at undersøge og 
opfylde gyldige krav på erstatninger i henhold til 
eksisterende forsikringskontrakter i forbindelse 
med forsikrede begivenheder, der endnu ikke 
har fundet sted. 
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Overblik over indregning af ændringer efter byggeklodsmetoden

Ændring i regnskabsmæssig værdi af 
forpligtelse vedr. indtrufne skader

Ændring i regnskabsmæssig værdi af 
forpligtelse vedr. den resterende dæk
ningsperiode

Forsikringsind
tægter

- Reduktion i forpligtelsen vedr. den resteren-
de dækningsperiode som følge af dækning i 
regnskabsperioden.

Forsikringsservice
udgifter

Stigning i forpligtelsen som følge af erstat-
ninger og udgifter i regnskabsperioden.

Efterfølgende ændringer i forventede op-
fyldelsespengestrømme relateret til ind-
trufne skader og udgifter.

Tab på grupper af tabsgivende kontrakter 
og tilbageførsel heraf.

Finansielle forsik
ringsindtægter og 
udgifter

Effekt af tidsværdien som følge af tidsforlø-
bet.

Effekt af ændringer i forudsætninger rela-
teret til finansielle risici.

Effekt af tidsværdien som følge af tidsforlø-
bet.

Effekt af ændringer i forudsætninger relate-
ret til finansielle risici.

Præmieallokeringsmetoden – Forenklet metode 
til opgørelse af forpligtelse vedrørende den reste
rende dækningsperiode 
Det er tilladt at anvende en forenklet metode til at måle 
forpligtelse vedrørende den resterende dækningspe-
riode på en gruppe af forsikringskontrakter, hvis det 
ved første indregning forventes, at anvendelsen af den 
forenklede metode vil være et rimeligt estimat i forhold 
til anvendelse af byggeklodsmetoden. Hvis det på ind-
gåelsestidspunktet forventes, at der vil være en væsent-
lig varians i opfyldelsespengestrømme i perioden, og 
inden en skade anmeldes, kan præmieallokeringsme-
toden ikke anvendes. Metoden kan dog altid bruges på 
kontrakter, hvor dækningsperioden for hver kontrakt i 
gruppen er mindre end et år.

Præmieallokeringsmetoden kan ikke anvendes ved 
måling af en forpligtelse, der tidligere er målt efter byg-
geklodsmetoden.

Hvis præmieallokeringsmetoden anvendes, skal forplig-
telsen vedrørende den resterende dækningsperiode 
indregnes med et beløb svarende til præmien modta-
get ved første indregning fratrukket eventuelle penge-
strømme ved erhvervelsen af forsikringskontrakten. 

Efterfølgende skal den bogførte værdi af forpligtelsen 
indregnes til:

Den bogførte værdi ved begyndelsen af perioden
+ præmier modtaget i perioden
÷ pengestrømme ved erhvervelse
+  eventuel amortisering af pengestrømme ved erhver-

velse
+  eventuelle reguleringer vedrørende finansieringsele-

ment i forsikringskontrakten
÷  beløb indregnet som forsikringsindtægt vedrørende 

dækning i perioden
÷  eventuelt investeringskomponent udbetalt eller 

overført til forpligtelse for indtrufne skader
= Hensættelse ultimo

Hvis forsikringskontrakterne har væsentlige finansie-
ringskomponenter, skal forpligtelsen til resterende 
dækning tilbagediskonteres. Dette er dog ikke nødven-
digt, hvis virksomheden ved første indregning forventer, 
at tidsforskellen mellem dækningen og forfaldsdagen 
for den tilhørende præmie ikke overstiger et år. 

Ved anvendelse af præmieallokeringsmetoden kan 
virksomheden vælge at indregne pengestrømme fra 
erhvervelse af forsikringer som omkostninger, når de 
indtræffer, hvis dækningsperioden ikke er mere end et 
år. 

Forpligtelse vedrørende indtrufne skader opgøres på 
samme måde som efter byggeklodsmetoden. Dog er 
der ikke krav om tilbagediskontering eller justering 
for finansielle risici, hvis pengestrømmene forventes 
modtaget eller betalt inden for et år fra den dag, hvor 
skaden er indtruffet. 
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Variabel margenmetode 
For forsikringskontrakter med elementer af direkte 
deltagelse skal den kontraktmæssige servicemargen 
justeres for nye kontrakter, som er tilgået gruppen, 
samt effekten af valutakursreguleringer. Kontraktmæs-
sig servicemargen justeres herudover for ændringer i 
virksomhedens egen andel af ændringerne i dagsvær-
dierne af de underliggende aktiver samt ændringer i 
opfyldelsespengestrømme vedrørende den resterende 
dækningsperiode og andre serviceydelser. Kontrakt-
mæssig servicemargen kan ikke blive negativ. 

Modsat byggeklodsmetoden skal ændringer i estimater 
vedrørende tidsværdien af penge og finansielle risici 
medtages ved denne metode, da de anses som en del 
af den resterende dækning. 

Justeringen medfører, at en del af den kontraktmæssige 
servicemargen bliver frigivet og indregnes som omsæt-
ning på baggrund af overførslen af serviceydelser i pe-

rioden. Overførslen fastsættes på baggrund af allokerin-
gen af kontraktmæssig servicemargen på balancedagen 
(før allokeringen) over den nuværende og resterende 
dækningsperiode. 

Ændringer i forpligtelsen til at betale forsikringstager 
et beløb svarende til dagsværdien af de underliggende 
elementer eller ændringer i estimater af indtrufne ska-
der og indtrufne udgifter er ikke relateret til fremtidige 
serviceydelser, og kontraktmæssig servicemargen skal 
derfor ikke justeres herfor. 

Tabsgivende forsikringskontrakter
Hvis en gruppe af forsikringskontrakter ved efterfølgen-
de måling bliver tabsgivende eller bliver yderligere tabs-
givende, skal det yderligere tab indregnes i resultatet. 
Kontraktmæssig servicemargen kan ikke øges, og der 
kan ikke indregnes omsætning, før det tidligere indreg-
nede tab er blevet tilbageført i resultatopgørelsen som 
en del af dækningsudgifterne.

En forsikringskontrakt skal ikke længere indregnes, når 
dækningen udløber, eller hvis betingelserne for en væ-
sentlig modifikation af forsikringskontrakter er opfyldt.

En modifikation er væsentlig, hvis en tilsvarende kon-
trakt med de modificerede betingelser på indgåelses-
tidspunktet ville have medført: 

1) at kontrakten ikke ville være omfattet af IFRS 17
2)  at der skulle være foretaget separation af indbyg-

gede derivater

3) ændringer i kontraktens omfang
4)  at kontrakten ville have været allokeret til en anden 

gruppe af forsikringskontrakter. 

En modifikation er herudover væsentlig, hvis den oprin-
delige kontrakt er en kontrakt med elementer af direkte 
deltagelse, og den modificerede kontrakt ikke opfylder 
betingelsen (eller omvendt), eller hvis den oprindelige 
kontrakt blev behandlet efter præmieallokeringsmeto-
den, og den modificerede kontrakt ikke opfylder betin-
gelserne for at anvende denne metode. 

I balancen skal grupper af udstedte forsikringskon-
trakter præsenteres særskilt som hhv. aktiver og for-
pligtelser. Beholdning af genforsikringskontrakter skal 
ligeledes præsenteres særskilt som hhv. aktiver og for-
pligtelser. Der må ikke foretages modregning. 

I resultatopgørelsen/totalindkomstopgørelsen skal for-
sikringsresultat bestående af forsikringsindtægter og 
forsikringsserviceudgifter samt finansielle indtægter og 
udgifter vedrørende forsikringsaktivitet præsenteres 
særskilt. Indtægter og udgifter vedrørende genforsik-
ringskontrakter skal præsenteres særskilt fra indtægter 
og udgifter vedrørende udstedte forsikringskontrakter.  

Finansielle forsikringsindtægter og -udgifter vedrørende 
forsikringsaktivitet består af ændringer i de regnskabs-
mæssige værdier, som er sket på baggrund af effekten 
af tidsværdien af penge og effekten af ændringerne i 
forudsætninger vedrørende finansielle risici. Ændringer 
vedrørende grupper af forsikringskontrakter med ele-
menter af direkte deltagelse indgår ikke, da disse i ste-
det justerer den kontraktmæssige servicemargen. 

IFRS 17 tillader, som et valg af regnskabspraksis, at 
finansielle forsikringsindtægter og -udgifter enten kan 
præsenteres samlet i resultatopgørelsen eller opdelt 
på resultatopgørelse og øvrig totalindkomst. Standar-
den indeholder yderligere vejledning til, hvordan de 

Modifikationer og ophør med indregning

Præsentation
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finansielle poster allokeres. Hvis der vælges en opdelt 
indregning, vil beløb indregnet i øvrig totalindkomst 
blive overført til resultatopgørelsen løbende og med 
overførsel af et eventuelt resterende beløb ved ophør 
af indregning af gruppen af kontrakter opgjort efter 
byggeklodsmetoden.

Forsikringskontrakter er omfattet af IAS 21, Valutaom
regning, og behandles som monetære poster med valu-
takursreguleringer af de bogførte værdier af gruppen af 
kontrakter indregnet i resultatopgørelsen, medmindre 
de er relateret til ændringer indregnet i øvrig totalind-
komst.

Oplysninger i regnskabet 
Virksomheden skal give kvalitative og kvantitative op-
lysninger om forsikringskontrakter i noterne, som 
sammen med information i resultatopgørelse/total-
indkomstopgørelse, balance og pengestrømsopgø-
relse giver regnskabsbruger grundlag for at vurdere 
effekten på virksomhedens finansielle stilling, resul-
tat og likviditet af kontrakter indenfor standardens 
anvendelsesområde. 

For at opfylde dette formål skal der gives kvalitative 
og kvantitative oplysninger om: 

•  Beløb vedrørende forsikringskontrakter indregnet 
i regnskabet

•  Væsentlige skøn og ændringer i væsentlige skøn 
ved anvendelse af IFRS 17

•  Arten og omfanget af risici vedrørende forsik-
ringskontrakter.

Alle oplysningerne skal gives på aggregeret niveau 
under hensyntagen til oplysningernes overordnede 

formål. Eksempler på aggregeringsniveauer, som kan 
være relevante, er: 

• Typer af kontrakter
• Geografiske områder
•  Rapporteringspligtige segmenter efter IFRS 8, 

Driftssegmenter.

Standarden indeholder herudover omfattende op-
lysningskrav, og virksomhederne må vurdere, hvor 
stor vægt de enkelte oplysningskrav tillægges, for at 
den samtidig opfylder det overordnede formål med 
oplysningskravene. Det kan fx være nødvendigt at se 
på virksomhedens nuværende indikatorer for indtje-
ning (Key Performance Indikators – KPI) og overveje, 
om disse skal ændres eller tilpasses.

Hvis de specifikke krav i standarden ikke er tilstræk-
kelige til at opfylde ovennævnte formål med oplys-
ningskravene, skal der gives yderligere oplysninger, 
så formålet opfyldes. 

Standarden skal som udgangspunkt implementeres 
med tilbagevirkende kraft og tilpasning af sammenlig-
ningstal. Hvis det ikke er praktisk muligt at implemen-
tere med tilbagevirkende kraft, kan den modificerede 
retrospektive metode eller dagsværdimetoden anven-
des.

Modificeret retrospektiv metode
Efter den modificerede retrospektive metode skal virk-
somheden gøre størst mulig brug af rimelige og under-
byggede informationer, som ville have været anvendt 
ved implementering af standarden med tilbagevirkende 
kraft. Det er alene et krav at anvende information, som 
er tilgængelig uden urimelige udgifter eller urimelig ind-

sats. Anvendelse af metoden tillader, at viden opnået 
efterfølgende anvendes (bagklogskab), hvis dette er den 
eneste praktiske mulighed for at opnå information til at 
tilpasse sammenligningstal. 

Dagsværdimetoden
Efter dagsværdimetoden skal virksomheden fastlægge 
kontraktmæssig servicemargen på overgangstidspunk-
tet som forskellen mellem dagsværdien af en gruppe af 
forsikringskontrakter og de forventede opfyldelsespen-
gestrømme. 

Standarden indeholder herudover særlige overgangs-
regler relateret til samspillet mellem IFRS 17 og IFRS 9.

Overgangsregler
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IAS 1
Omhandler Regnskabets præsentation og generelle indhold

Tilhørende IFRIC/SIC SIC–29, Oplysning – koncessionsrettigheder til at yde service



IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder   IAS 1

 177

IAS 1 fastlægger grundlaget for præsentation af regn-
skaber for at opnå sammenlignelighed både med virk-
somhedens egne regnskaber fra tidligere år og med  
an dre virksomheders regnskaber. Standarden inde-
holder en række generelle forhold om præsentation  
af regn ska ber, herunder krav til minimumsindhold.

Standarden anvendes for alle regnskaber til brug for  
off entligheden, og den tager ikke hensyn til bestemte 
regnskabsbrugeres særlige informationsbehov. Regn-
skabsbrugerne er – ifølge IASB-begrebsrammen – pri-
mært investorer, långivere og andre kreditorer, der stil-
ler risikovillig kapital til rådighed, idet deres behov også 
opfylder de fleste af behovene hos de andre regnskabs-

brugere (såsom ansatte, kunder, offent lige myndighe-
der og offentligheden generelt). Standar den gælder for 
både separate regnskaber og koncernregnskaber – og 
for alle typer af virksomheder.

Standardens bestemmelser om struktur og indhold i 
regnskaber, gælder ikke for delårsrapporter som udar-
bejdes i sammendraget form i henhold til IAS 34, Præ
sentation af delårsregnskaber.

IASB fastslår, at formålet med regnskaber er at give infor-
mation om en virksomheds finansielle stilling, indtjening 
og pengestrømme, som er til nytte for regnskabsbruge-
re, når de skal træffe beslutninger af økonomisk art.

Et fuldstændigt regnskab består af totalindkomstopgø-
relse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrøms-
opgø relse og noter, herunder anvendt regnskabsprak-
sis.

Der skal gives mindst ét års sammenligningstal for 
samtlige beløbsangivelser i regnskabet. Virksomheden 
kan vælge for hver enkel hovedopgørelse eller for alle 
opgørelserne frivilligt at præsentere regnskabstal for 
flere regnskabsår. I disse tilfælde skal der også præsen-
teres yderligere sammenligningstal i noterne, der er 
knyttet til den eller de pågældende hovedopgørelser. 
Ved ændring i an vendt regnskabspraksis med tilbagevir-
kende kraft, korrektion af fejl med tilbagevirkende kraft 
eller reklassifikationer skal der præsenteres en ba lance 

ved begyndelsen af det foregående år, hvis ændringen 
har en væsentlig indvirkning på åbningsbalancen for 
dette år, og virksomheden ikke allerede frivilligt præsen-
terer sammenligningstal pr. denne dato. Der er ikke i 
dette tilfælde krav om et ekstra års sammenligningstal i 
noterne til balancen ud over for de notekrav, som følger 
af IAS 1 og IAS 8, Anvendt regnskabspraksis, ændringer i 
regnskabsmæssige skøn og fejl. 

Man kan som et tillæg til regnskabet medtage, hvad der 
svarer til en regnskabsberetning, hvor finansielle for-
hold kan forklares mere udførligt, end det er sædvanligt 
at gøre i noterne, ligesom der kan medtages miljø be-
retnin ger og andre supplerende beretninger. Sådanne 
beret ninger er ikke er omfattet af IFRS.

IAS 1
– Præsentation af regnskaber

Regnskabets bestanddele
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Regnskabet skal give et retvisende billede af årets resul-
tat, finansielle stilling og pengestrømme. Der skal gives 
de nødvendige yderligere oplysninger for, at regnskabet 
kan give et retvisende billede.

Et retvisende billede forudsætter en troværdig præsen-
ta tion af effekten af transaktioner og andre begivenhe-
der og forhold i overensstemmelse med de definitioner 
og indregningskriterier for aktiver, forpligtelser, indtæg-
ter og omkostninger, der er angivet i IASB-begrebsram-
men.

Ved at anvende IFRS, suppleret med nødvendige yderli-
gere oplysninger, forventes det, at man opnår regnska-
ber, der giver et retvisende billede. 

Virksomheder, der anvender IFRS, skal afgive en uforbe-
holden erklæring herom i anvendt regnskabspraksis  

eller i noterne. Regnskabet må ikke beskrives som væ-
rende i overensstem melse med IFRS’erne, medmindre 
det fuldt ud opfylder alle bestemmelserne i gældende 
IFRS’er.

IFRS omfatter alle:

• International Financial Reporting Standards (IFRS)
• International Accounting Standards (IAS)
• Fortolkningsbidrag udarbejdet af IFRS Interpretati-

ons Committee (IFRIC) eller Standing Interpretations 
Committee (SIC).

Anvendes en uhensigtsmæssig eller forkert regnskabs-
praksis, kan dette ikke afhjælpes ved, at der i regnska-
bet gives yderligere oplysninger.

I yderst sjældne tilfælde er det muligt at fravige en be-
stemmelse i IFRS’erne, hvis det vil være misvisende at 
ud arbejde regnskabet efter den. Fraviges bestemmel-
sen, skal der gives særlige og omfattende oplysninger i 
regn skabet, bl.a. om den økonomiske indvirkning af fra-

vigelsen på hver post i regnskabet, der påvirkes, inklusi-
ve sammenligningstal. Hertil kommer, at fravigelsen skal 
op lyses i efterfølgende perioder, hvis den har betydning 
for efterfølgende regnskabsperioder.

Retvisende billede og overensstemmelse med IFRS

Fravigelse af en bestemmelse i IFRS

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Ifølge ÅRL skal der gives oplysning om fra vigelsens 
beløbsmæssige indvirkning på aktiver, passiver,  

finansielle stilling samt resultatet, mens IAS 1 kræ-
ver oplysning om fravigelsens indvirk ning på enhver 
regnskabspost, der påvirkes.

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

ÅRL stiller ikke krav om at præsentere en balance 
ved begyndelsen af det første sammenligningsår ved 
ændring i anvendt regnskabspraksis med tilbagevir-
kende kraft, tilpas ning af poster med tilbagevirkende 
kraft eller reklas sifikationer i årsregnskabet.

Ledelsesberetningen er ikke en del af regnskabet 
ifølge IFRS. Derfor skal alle oplysninger, som IFRS’er-

ne kræver, præsenteres i noterne eller i regnskabets 
øvrige elementer, medmindre det specifikt fremgår 
af en standard, at oplysningerne kan gives i fx ledel-
sesberetningen med direkte henvisning fra regn-
skabet/noterne. 

Ifølge ÅRL udgør års-  og koncernregnskabet og ledel-
sesberetningen en helhed, der sammen med revisi-
ons- og ledelsespåtegningen samt eventuelle frivil-
lige supplerende beretninger (om fx miljø, sociale  
og etiske forhold eller viden) udgør årsrapporten.
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Regnskabet skal tydeligt identificeres og adskille sig fra 
anden information i årsrapporten. Regnskabets enkelte 
elementer skal tydeligt identificeres, og følgende skal 
klart fremgå:

• Selskabets navn
• Om det er et koncernregnskab eller et separat  

virksomhedsregnskab
• Balancedagen eller den omfattede regnskabs-

periode
• Præsentationsvalutaen
• Om beløb er angivet i hele valutaenheder  

(fx kroner), hele tusinde eller hele millioner.

Struktur og indhold

IAS 1 beskriver de grundlæggende forudsætninger, som 
gælder ved regnskabsaflæggelse efter IFRS, herunder 
bestemmelser vedrørende det retvisende billede og 
sammenligningstal, som er omtalt ovenfor. 

Bortset fra bestemmelserne vedrørende konsistent 
præsentation og sammenligningstal gælder de grund-
læggende forudsætninger – modsat resten af IAS 1  
– også for delårsregnskaber, der er aflagt efter IAS 34.

Going concern
Regnskabet skal aflægges på going concern-basis, med-
mindre ledelsen har til hensigt at likvidere virksomhe-
den eller bringe dens aktiviteter til ophør eller ikke har 
noget realistisk alternativ hertil. Hvis ledelsen er be-
kendt med væsentlige usikkerheder vedrørende forhold 
eller begivenheder, som kan medføre væsentlig tvivl om 
virksomhedens fortsatte drift, skal disse usikkerheder 
oplyses. Hvis regnskabet ikke er aflagt på going con-
cern-basis, skal dette oplyses tillige med årsagen hertil, 
samt på hvilket grundlag regnskabet så er udarbejdet.

Periodisering
Regnskabet (bortset fra pengestrømsopgørelsen) skal 
udarbejdes efter periodiseringsprincippet. Aktiver, for-
pligtelser, indtægter og omkostninger indregnes, når de 
opfylder indregningskriterierne for de pågældende ele-
menter.

Væsentlighed og sammendragning af poster
Virksomheden skal præsentere hver enkelt væsentlig 
kategori af ensartede poster. Poster af en anden art 
eller funktion skal præsenteres separat, medmindre de 
er uvæsentlige.

Væsentlig information må ikke skjules for regnskabslæ-
ser, ved at den sammendrages med anden væsentlig, 
men uens information, eller ved at den væsentlige infor-
mation tilsløres af uvæsentlig information.

Overvejelser om væsentlighed gælder alle dele af regn-
skabet inkl. noterne. Det betyder fx, at selv i de tilfælde, 
hvor en standard kræver en specifik oplysning, skal  
væsentlighed fortsat overvejes, og at oplysningen kun 
skal medtages, hvis den er væsentlig.

Modregning
Aktiver og forpligtelser eller indtægter og omkostninger 
må ikke modregnes, medmindre en standard specifikt 
kræver eller tillader modregning.

Hyppighed af regnskabsaflæggelse
Virksomheden skal præsentere et fuldt regnskab inkl. 
sammenligningstal mindst én gang årligt. Hvis regn-
skabsperioden ændres, og regnskabet derfor indehol-
der en kortere eller længere periode end 12 måneder, 
skal der oplyses om årsagen hertil samt det faktum, at 
beløbene i regnskabet ikke er helt sammenlignelige.

Konsistent præsentation
Præsentationen og klassifikationen af poster i regn-
skabet skal være konsistente fra år til år medmindre det 
er åbenbart, som følge af væsentlige ændringer i virk-
somhedens forhold, at en anden præsentation eller 
klassifikation er mere relevant for regnskabsbrugerne, 
eller hvis en standard kræver ændring af præsentati-
onen eller klassifikationen. 

Øvrige grundlæggende forudsætninger
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Den samlede totalindkomst, der omfatter periodens  
re sultat og øvrig totalindkomst skal præsenteres

• i en enkelt totalindkomstopgørelse, eller
• i to opgørelser: En opgørelse, der angiver elemen-

terne i resultatet (separat resultatopgørelse), og en 
anden opgørelse, der begynder med resultatet og 
viser elementerne af øvrig totalindkomst (totalind-
komstopgørelse).

Alle indtægter og omkostninger skal medtages i resulta-
tet, medmindre IFRS kræver eller tillader en anden be-
handling.

IAS 1 bestemmer, hvilken information der skal fremgå af 
totalindkomstopgørelsen, og hvilken information der 
skal fremgå af enten totalindkomstopgørelsen eller i  
noterne. Der er ikke foreskrevet en fast rækkefølge eller 
skemaer som i ÅRL. Andre IFRS’er stiller også krav til 
præsentationen i totalindkomstopgørelsen eller tilhø-
rende noter. Udover de poster, som andre standarder 
måtte kræve, skal følgende poster præsenteres i resul-
tatopgørelsen, hvis de er væsentlige:

a) Omsætning
b)  Gevinst og tab fra ophør af indregning af finansielle 

aktiver, som måles til amortiseret kostpris
c) Renteomkostninger
d)  Nedskrivning og tilbageførsel af nedskrivning på  

finansielle aktiver
e)  Andel af resultat i associerede virksomheder og 

joint ventures, som måles efter equity-metoden
f)  Gevinst og tab ved omklassificering af finansielle ak-

tiver fra måling til amortiseret kostpris til måling til 
dagsværdi via resultatopgørelsen

g)  Recirkuleret gevinst eller tab ved omklassificering af 
finansielle aktiver fra måling til dagsværdi via øvrig 
totalindkomst til måling til dagsværdi via resultatet

h) Skat af årets resultat
i) Samlet beløb vedrørende ophørte aktiviteter.

Omkostninger skal klassificeres efter enten deres art el-
ler funktion. Klassificeres omkostninger efter funktion, 
skal der gives yderligere oplysninger om arten af om-
kostningerne, herunder afskrivninger og personaleom-
kostninger.

IAS 1 kræver oplysning af resultatet (årets resultat), men 
har herudover ikke krav om visning af mellemtotaler, 
som fx resultat af primær drift/driftsresultat eller resul-
tat af ordinær drift. Der skal dog indsættes yderligere 
linjer i totalindkomstopgørelsen, herunder i form af op-
deling af de ovenfor nævnte poster, overskrifter eller 
mellemtotaler, når dette er relevant for regnskabslæ-
sers forståelse af virksomhedens resultater. Hvis der 
præsenteres yderligere mellemtotaler, fx driftsresultat, 
EBITDA o.l., skal disse indeholde poster, der er indreg-
net og målt i overensstemmelse med IFRS, være præ-
senteret og benævnt på en måde, som er klar og for-
ståelig, være konsistente fra periode til periode og må 
ikke være præsenteret på en mere fremtrædende 
måde end de mellemtotaler og totaler, der er krævet  
efter IFRS. 

Poster præsenteret under øvrig totalindkomst skal 
grupperes ud fra, om de efterfølgende skal recirkuleres 
til resultatopgørelsen eller om de ikke skal recirkuleres 
på et senere tidspunkt.

Øvrig totalindkomst omfatter fx følgende poster:

Poster, der ikke skal recirkulere til resultatopgørelsen
• Opskrivninger og tilbageførsel af opskrivninger iføl-

ge IAS 16, Materielle anlægsaktiver, og IAS 38,  
Immaterielle aktiver

• Genmåling af pensionsforpligtelser og -aktiver ifølge 
IAS 19, Personaleydelser (aktuarmæssige gevinster og 
tab) 

• Gevinster og tab på egenkapitalinstrumenter, der er 
klassificeret som dagsværdi via øvrig totalindkomst 
(IFRS 9)

• Gevinster og tab ved effektiv sikring af investeringer 
i egenkapitalinstrumenter, der er klassificeret som 
dagsværdi via øvrig totalindkomst (IFRS 9)

• Øvrig totalindkomst i associerede virksomheder.

Poster, der skal recirkulere til resultatopgørelsen
• Valutakursreguleringer vedrørende omregning af 

udenlandske enheder ifølge IAS 21, Valutaomregning
• Gevinster og tab på finansielle aktiver (fordringer) 

der er klassificeret som dagsværdi via øvrig totalind-
komst (IFRS 9)

Totalindkomstopgørelsen
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IAS 1 bestemmer også, hvilken information der skal 
fremgå af hhv. balancen og noterne. Andre IFRS’er stil-
ler også krav til balancen. IAS 1 nævner følgende poster, 
som skal præsenteres særskilt i balancen, hvis de er 
væsentlige:

a) Materielle anlægsaktiver
b) Investeringsejendomme
c) Immaterielle aktiver
d)  Finansielle aktiver (eksklusiv beløb, som indgår i  

posterne e), h) og j))
e)  Investeringer, der indregnes ved anvendelse af 

equity-metoden
f) Biologiske aktiver omfattet af IAS 41, Landbrug
g) Varebeholdninger
h) Tilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender

i) Likvider
j)  Total for anlægsaktiver eller grupper af aktiver, der 

er bestemt for salg
k)  Varekreditorer og anden gæld
l) Hensættelser
m)  Finansielle forpligtelser (eksklusiv beløb, som indgår 

i posterne k) og o))
n)  Tilgodehavende og skyldig skat, som defineret i IAS 

12, Indkomstskatter
o)  Forpligtelser, der er knyttet til grupper af aktiver, der 

er bestemt for salg
p)  Minoritetsinteresser, præsenteret som en del af 

egenkapital
q)  Selskabskapital og reserver tilhørende modervirk-

somhedens aktionærer.

• Ændring i dagsværdien af gæld som følge af æn-
dring i virksomhedens egen kreditrisiko, når gælden 
måles til dagsværdi via resultatet (IFRS 9)

• Ændring i tidsværdien af optioner der behandles 
som sikringsinstrumenter, når virksomheden har 
valgt at behandle dette som en omkostning ved sik-
ringen (IFRS 9)

• Ændring i forward element på forward kontrakter 
der behandles som sikringsinstrumenter, når virk-
somheden har valgt at behandle dette som en om-
kostning ved sikringen (IFRS 9)

• Gevinster og tab ved effektiv sikring af fremtidige 
pengestrømme, bortset fra basisadjustment (IFRS 9)

• Øvrig totalindkomst i associerede virksomheder.

Poster under øvrig totalindkomst kan præsenteres enten 
med fradrag af de dermed forbundne skattemæssige 
virkninger (netto) eller før tilknyttede skattemæssige virk-
ninger med præsentation af et samlet beløb for summen 
af skat vedrørende disse ele menter. Præsenteres poster-
ne under øvrig totalindkomst efter skat, skal de skattebe-
løb, der vedrører hvert element af øvrig totalindkomst 
oplyses i noterne.

Der skal derudover særskilt oplyses om beløb, som re-
cirkuleres fra øvrig totalindkomst til periodens resultat.

Fordeling af årets resultat og årets samlede totalind-
komst til minoritetsinteresserne og modervirksom-
hedens aktionærer skal fremgå i tilknytning til total-
indkomstop gørelsen og ikke som en særskilt post heri.

Væsentlige indtægts eller omkostningsposter 
Hvis indtægts- eller omkostningsposter er væsentlige for 
regnskabet, skal deres art og størrelse specificeres i total-
indkomstopgørelsen, en eventuel separat resultatopgø-
relse eller oplyses i noterne. Følgende kan være eksem-
pler herpå:

• Nedskrivning af varebeholdninger og materielle  
anlægsaktiver samt tilbageførsler af sådanne  
nedskrivninger

• Hensættelse til omstruktureringer
• Gevinst/tab ved salg af materielle anlægsaktiver og 

investeringer
• Gevinst/tab ved salg eller afvikling af større datter-

virksomheder, divisioner o.l. (ophørte aktiviteter)
• Erstatninger og forlig i forbindelse med retssager
• Tilbageførsel af hensatte forpligtelser.

Præsentation af særlige poster som ekstraordinære – i 
totalindkomstopgørelsen, en eventuel separat resultat-
opgørelse eller i noterne – er ikke tilladt.

Balancen

Forskelle mellem IFRS
og danskregnskabs regulering

Efter ÅRL indgår øvrig totalindkomst i egenkapitalop-
gørelsen. ÅRL indeholder ikke krav om en totalind-
komstopgørelse.
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Der er heller ikke foreskrevet en fast rækkefølge for ba-
lancens poster eller krav om specifikke mellemtotaler. 
Hvis der præsenteres mellemtotaler i balancen, gælder 
de samme betingelser for disse, som er omtalt ovenfor 
for mellemtotaler i totalindkomstopgørelsen.

Aktiver præsenteres som langfristede aktiver (noncur
rent) og kortfristede aktiver (current), og forpligtelser 
præsenteres som kortfristede forpligtelser (current) og 
langfristede forpligtelser (noncurrent). Præsentation  
ef ter likviditetsorden skal kun anvendes, hvis dette er 
mere relevant. I denne publikation anvendes de gæng-
se dan ske begreber ”anlægsaktiver” og ”omsætningsak-
tiver” som synonym for henholdsvis langfristede og 
kortfristede akti ver, selvom der er nuanceforskelle i  
definitionerne.

Ifølge IAS 1 klassificeres aktiver som omsætningsaktiver 
(current assets), hvis de enten forventes realiseret i løbet 
af virksomhedens normale driftscyklus eller inden for 
12 måneder efter balancedagen, besiddes primært 
med salg for øje, eller er likvide beholdninger til fri dis-
position inden for 12 måneder fra balancedagen. Alle 
andre aktiver klassificeres som anlægsaktiver (noncur
rent assets), selvom de ikke er anskaffet med henblik på 
vedvarende eje eller brug i virksomheden.

Forpligtelser er kortfristede, hvis de enten forventes af-
regnet i det normale forretningsforløb eller indfriet inden 
for 12 måneder efter balancedagen, besiddes med  
han del for øje, eller virksomheden ikke har en ubetinget 
ret til at udskyde indfrielsen af dem til mindst 12 måne-
der efter balancedagen. Alle andre gældsposter er 
langfriste de.

Afledte finansielle instrumenter falder pr. definition ind 
under kategorien “dagsværdi via resultatopgørelsen”. Det 
betyder dog ikke, at afledte finansielle in strumenter  
altid skal præsenteres som omsæt ningsakti ver/kortfri-
stede forpligtelser, idet det er instrumentets afregnings-
tidspunkt, der afgør, om det klassificeres som kort- eller 
langfristet.

Ved opdeling af forpligtelser i henholdsvis kort- og lang-
fristede forpligtelser, skal der ses på formalia i låneafta-
lerne. Hvis ikke der på balancedagen er indgået aftale 
om at forlænge kreditten, således at virksomheden har 
en ubetinget ret til at udskyde indfrielsen af forpligtel-
sen til senere end 12 måneder fra balancedagen, skal 
gældsposten klassificeres som kortfristet gæld. 

Langfristede forpligtelser, der forfalder ved brud på 
låne vilkår, skal præsenteres som kortfristede, hvis der 
på balancedagen er brud på lånevilkår. Dette gælder, 
uanset at långiver, før årsrapporten aflægges, har indvil-
liget i ikke at kræve lånet indfriet inden 12 måneder  
efter ba lancedagen.

Det skal for hver aktivpost og gældspost oplyses, hvor 
stor en del, der forfalder inden for henholdsvis 12 må-
neder fra balancedagen og efter 12 måneder fra balan-
cedagen.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser må ikke præ-
sen  teres som henholdsvis omsætningsaktiver og kort-
fristet gæld.

Egenkapitalopgørelsen skal som minimum indeholde

• den samlede totalindkomst for regnskabsåret med 
særskilt angivelse af de samlede beløb, der kan hen-
føres til ejere af modervirksomheden og til minoritets-
interesser

• virkningerne for hvert egenkapitalelement af ændrin-
ger i anvendt regnskabspraksis og korrektion af fejl ef-
ter IAS 8

• kapitaltransaktioner med ejere og udbytteuddelinger 
til ejerne

• en afstemning mellem den regnskabsmæssige værdi 
af hvert egenkapitalelement ved regnskabsårets be-
gyndelse og afslutning med separat oplysning om hver 
ændring.

Bevægelser på egenkapitalen vedrørende øvrig totalind-
komst skal enten specificeres i egenkapitalopgørelsen 
eller i noterne.

Herudover skal der enten i egenkapitalopgørelsen eller i 
noterne oplyses om den beløbsmæssige størrelse af ud-
bytte, der er indregnet som udlodninger til ejere i løbet af 
regnskabsåret, og det dermed forbundne beløb pr. aktie. 
Foreslået, men ikke deklareret udbytte vises i noterne.

Minoritetsinteresserne præsenteres særskilt inden for 
egenkapitalen.

Egenkapitalopgørelsen
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Noterne skal struktureres på en systematisk måde, som 
fremmer forståelsen og sammenligneligheden af virk-
somhedens regnskaber. Eksempler på en systematisk 
rækkefølge og gruppering af noterne omfatter bl.a.

•  præsentation af de noter, der har størst betydning 
for forståelsen af den finansielle stilling og de opnå-
ede resultater, først, fx ved gruppering af informati-
on om specifikke driftsaktiviteter sammen

•  præsentation af noter relateret til poster af ensartet 
karakter sammen, fx ved samlet præsentation af  
noter vedrørende aktiver, der måles til dagsværdi

•  præsentation i den rækkefølge, som de enkelte 
regnskabsposter er præsenteret i i regnskabet.

Oplysninger i regnskabet

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering
Ifølge IAS 1 skal årets resultat fordelt på den andel, 
der kan henføres til modervirksomhedens aktio-
nærer, og den andel, der kan henføres til minoritets-
interesserne, præsenteres i tilknytning til total ind-
komstopgørelsen. Efter ÅRL præsenteres mi nori- 
  tetsinteressernes forholdsmæssige andel af datter-
virksomhedernes resultat som en særskilt post i  
ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af 
virksomhedens overskud eller dækning af under-
skud.

Efter ÅRL skal ledelsens forslag til udbytte fremgå 
som en særskilt post i egenkapitalen under overført 
overskud eller underskud. Efter IFRS oplyses ledel-
sens forslag til udbytte i noterne.

Efter ÅRL kan der vælges mellem to skemaer for 
præsentation af balancen. Efter det ene skema op-
deles forpligtelser i hhv. hensatte forpligtelser og 
gældsforpligtelser. Denne opdeling findes ikke efter 
IFRS, hvor hensatte forpligtelser indgår under hhv. 
kortfristede og langfristede forpligtelser. Det andet 
skema efter ÅRL har en opdeling svarende til IFRS 
med opdeling i kort- og langfristede aktiver og for-
pligtelser.  
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Forskelle mellem IFRS  
og dansk regnskabsregulering

Efter ÅRL skal noterne til årsregnskabet præsenteres 
i samme rækkefølge som de poster i resultatopgørel-
sen og balancen, de vedrører.

Efter IFRS struktureres noterne på en måde, som 
bedst fremmer forståelsen og sammenligneligheden 
af virksomhedens regnskaber.

I beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis skal der 
oply ses om de anvendte målegrundlag og anden an-
vendt regnskabspraksis, som er relevant for forståelsen 
af regn skabet.

Der skal i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis  
eller i en note oplyses om de vurderinger (bortset fra 
regn skabsmæssige skøn), ledelsen har foretaget som 
led i an vendelsen af virksomhedens regnskabspraksis, 
og som har størst indvirkning på målingen af poster, 
der er ind regnet i regnskabet.

Ledelsen foretager eksempelvis vurderinger, når den 
skal afgøre, om

• et finansielt aktiv opfylder kriterierne for måling til 
amortiseret kostpris (IFRS 9)

• en aftale er en finansiel leasingkontrakt (Kun rele-
vant for leasinggiver når IFRS 16, Leasing er trådt i 
kraft)

• et salg genererer indtægter eller i realiteten er et  
lånearrangement

• forholdet mellem virksomheden og en særlig  
virksomhed (SPE – Special Purpose Entity) indi kerer, 
at SPE’en er underlagt kontrol af virksomheden.

Væsentlige kilder til usikkerheder ved skøn skal oply-
ses. Dette omfatter de væsentligste forudsætninger, 
der er lagt til grund ved vurderingen af forventninger-
ne til fremtiden. Der skal desuden oplyses om andre 
væsentli ge usikkerheder vedrørende skøn, der er fore-
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taget på balancedagen, og som er forbundet med en 
betydelig ri siko for, at den regnskabsmæssige værdi af 
aktiver og forpligtelser vil blive reguleret væsentligt i 
det kommen de regnskabsår. Oplysningerne skal inde-
holde beskrivelse af, hvilken art af henholdsvis aktiver 
og forpligtelser, forholdet vedrører, og deres regnskabs-
mæssige værdier på balan cedagen.

Væsentlige kilder til usikkerheder er fx væsentlige 
forud sætninger og usikkerheder ved

• måling af genindvindingsværdien af anlægsaktiver
• indregning af en hensættelse til dækning af  

erstatning i forbindelse med en ikke afsluttet rets-
sag.

For hver aktieklasse skal der oplyses om antallet af ak-
tier og antallet af aktier, der er udstedt, men endnu ikke 
fuldt indbetalt og de særlige rettigheder, der måtte 
være knyttet til de enkelte aktieklasser. Den nominelle 
værdi pr. aktie skal angi ves. Der skal for hver aktieklasse 
foretages en afstemning af antallet af aktier i begyndel-
sen af året og ved slutningen af året. Der skal gives op-
lysninger om egne aktier, som modervirksomheden 
selv, dattervirksomheder og as socierede virksomheder 
ejer. På samme måde skal der gi ves oplysninger om ak-
tier, som kan kræves udstedt ifølge optionsaftaler eller 
salgskontrakter, inklusiv oplysninger om betingelser og 
beløb. Karakteren og formålet med de enkelte reserver 
i egenkapitalen skal også angives.

Om virksomhedens kapital skal oplyses

• virksomhedens målsætning, politikker og proce-
durer for styring af kapital

• kvantitative oplysninger om, hvad virksomheden  
betragter som kapital

• hvorvidt virksomheden har levet op til eventuelle  
kapitalkrav, som den måtte være underlagt

• hvis virksomheden ikke har levet op til eventuelle  
kapitalkrav, hvilke konsekvenser den manglende  
opfyldelse af kapitalkrav har for virksomheden.

Der er desuden særlige oplysningskrav for egen-
kapitalin strumenter med tilbagekøbspligt for virksom-
heden.

Virksomheden skal i noterne oplyse om det samlede 
ud bytte og udbytte pr. aktie, som enten er foreslået  
eller deklareret før regnskabets godkendelse, men som 
ikke er indregnet i balancen.

Endelig skal virksomheden oplyse følgende, hvis det 
ikke er oplyst på anden måde i forbindelse med 
offentliggø relsen af regnskabet:

• Hjemsted og juridisk selskabsform
• Virksomhedens adresse
• Virksomhedens drifts- og hovedaktiviteter
• Navnet på virksomhedens hhv. umiddelbare og  

ultimative modervirksomhed
• Virksomhedens levetid, hvis der er tale om en  

virksomhed, som er stiftet med henblik på at eksiste-
re i en begrænset periode, hvorefter den likvideres.

Endelig stiller SIC–29 yderligere oplysningskrav til  
aftaler, hvor en virksomhed (operatør) får tildelt 
koncessionsret tigheder af en anden virksomhed (leve-
randør) til at yde service, der giver offentligheden  
adgang til større an lægsbyggerier e.l., fx broer, luft-
havne eller telekommuni kationsnetværk.

Vi henviser i øvrigt til Appendiks til IAS 1, der giver et  
il lustrativt eksempel på en totalindkomstopgørelse, 
balan ce og egenkapitalopgørelse, som lever op til 
minimums kravene i IAS 1, vores globale IFRS-eksempel-
regnskab, som kan downloades fra www.iasplus.com, 
samt vores danske IFRS-eksempelregnskab, som kan 
downloades fra www.deloitte.dk.
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IAS 2
Omhandler Varebeholdninger

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 20, Bortfjernelsesomkostninger i produktionsfasen for en åben mine
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IAS 2 fastlægger den regnskabsmæssige behandling af 
varebeholdninger, herunder hvilke omkostninger, der 
indregnes som varebeholdninger frem til det tidspunkt, 
hvor den tilhørende omsætning indregnes. Standarden 
indeholder også praktisk vejledning om opgørelsen af 
kostprisen for varebeholdninger, den efterfølgende om-
kostningsførelse heraf og nedskrivning til nettorealisa-
tionsværdi.

Varebeholdninger omfatter ikke-solgte varer på balan-
cedagen, der besiddes med videresalg for øje som led i 
et normalt forretningsforløb. Varebeholdningerne om-
fatter råvarer og hjælpematerialer, varer under fremstil-
ling, fremstillede færdigvarer og handelsvarer. 

Varebeholdninger skal måles til den laveste værdi af an-
skaffelses- eller kostpris og nettorealisationsværdien. 
Anskaffelses- eller kostprisen skal indeholde alle om-
kostninger til råvarer, forarbejdning og andre omkost-
ninger, der direkte eller indirekte kan henføres til den 
pågældende vare. Når varebeholdninger sælges, skal 
deres regnskabsmæssige værdi omkostningsføres.

Visse særlige typer af varebeholdninger er ikke omfattet 
af IAS 2’s målingsbestemmelser. Dette gælder bl.a. for 
høstede landbrugsprodukter og udvundne mineraler, 
hvis de måles til nettorealisationsværdi, samt for vare-
mægleres varebeholdninger, hvis de måles til dags-
værdi fratrukket salgsomkostninger.

Den enkelte virksomhed skal bruge den metode, der er 
bedst egnet til at beregne anskaffelses- eller kostprisen 
for solgte og ikke-solgte varer. 

Anskaffelses- eller kostprisen for varer, der ikke kan er-
stattes eller ombyttes med andre varer, beregnes ud fra 
en specifik identifikation af anskaffelses- eller kostprisen 
for den enkelte vare. Når anskaffelses- eller kostprisen 

for andre varer beregnes, anvendes enten princippet 
om først-ind-først-ud (FIFO) eller vejede gennemsnits-
priser.
 
Virksomheden skal anvende den samme metode til at 
beregne kostprisen for alle varebeholdninger af sam-
menlignelig art og anvendelse i virksomheden.

Anskaffelsesprisen omfatter købspris og omkostninger, 
der knytter sig direkte til anskaffelsen. Købsprisen op-
gøres med fradrag af vare- og forhandlerrabatter. Om-

kostninger, der knytter sig direkte til anskaffelsen, kan fx 
være told, afgifter, transport- og speditionsomkostnin-
ger.

IAS 2 
– Varebeholdninger

Metode for beregning af anskaffelses- eller kostpris

Anskaffelsespris

   187



188   

I kostprisen for færdigvarer og varer under fremstilling 
indgår ud over anskaffelsesprisen de forarbejdningsom-
kostninger og andre omkostninger, der i fremstillings-
perioden er medgået til produktionen og kan henføres 
til den pågældende vare.

Forarbejdningsomkostninger består af direkte produkti-
onsløn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte 
produktionsomkostninger (IPO) – både variable og faste 
– medregnes til kostprisen på systematisk måde. IPO 
omfatter eksempelvis indirekte materialer og løn, vedli-
geholdelse af og afskrivninger på maskiner, fabriksbyg-
ninger og -udstyr, afskrivninger på aktiverede udvik-

lingsomkostninger, afskrivninger på Right-of-use aktiv 
(IFRS 16, Leasing) og omkostninger til fabriksadministra-
tion og -ledelse. 

Spild og svind ud over det forkalkulerede på råvarer og 
hjælpematerialer, forarbejdningsomkostninger og  
andre omkostninger medregnes ikke i kostprisen, men 
indregnes i resultatet, når de afholdes.

Andre omkostninger indgår kun i kostprisen, hvis de  
er medgået til at bringe varebeholdninger til deres nu-
værende lokalitet og stand.

Nettorealisationsværdi defineres som den forventede 
salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger 
og omkostninger til at effektuere salget. I salgsomkost-
ninger indgår dis tribu tions omkostninger for den på-
gældende vare. Der må ikke nedskrives til en lavere 
værdi end nettorealisationsværdien.

Råvarer og varer under fremstilling nedskrives ikke, hvis 
de færdigvarer, hvori de skal indgå, forventes realiseret 
til kostpris eller derover. Fald i genanskaffelsesprisen 

for råvarer kan dog tyde på eller give formodning om, at 
nettorealisationsværdien for færdigvarer, hvori de skal 
indgå, vil være lavere end kostprisen.

Når anskaffelses- og kostprisen sammenholdes med 
nettorealisationsværdien, skal dette som udgangspunkt 
ske for hver enkelt vare. Hvor dette ikke er praktisk  
muligt, kan sammenholdelsen dog foretages samlet for 
grupper af ensartede varer med ensartet salgsforløb.

Kostpris

Nedskrivning til nettorealisationsværdi

Der skal i anvendt regnskabspraksis gives oplysning 
om, hvordan de enkelte varebeholdninger er målt, 
herunder den metode, der er brugt til at beregne 
anskaffelses- eller kostpris.

Varebeholdninger skal normalt – hvis opdelingen er 
væsentlig – opdeles i

• varer under fremstilling
• råvarer og hjælpematerialer
• fremstillede færdigvarer og handelsvarer. 

Der skal gives oplysning om:

•  den regnskabsmæssige værdi af særlige typer  
varebeholdninger, der er indregnet til dagsværdi 
fratrukket salgsomkostninger

•  varebeholdninger, der i perioden er indregnet 
som en omkostning i resultatet

•  periodens nedskrivninger af varebeholdninger til 
nettorealisationsværdi

•  periodens tilbageførsel af nedskrivninger og  
be grundelsen herfor

• pantsatte varebeholdninger.

Oplysninger i regnskabet 
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IAS 7
Omhandler Pengestrømsopgørelsen

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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IAS 7 kræver, at en pengestrømsopgørelse præsenteres 
som en integreret del af regnskabet. Pengestrømsopgø-
relsen skal vise regnskabsårets pengestrømme opdelt 
på hovedgrupperne drifts-, investerings- og finansie-

ringsaktiviteter. Pengestrømsopgørelsen skal desuden 
vise regnskabsårets forskydning i likvider og likvider ved 
regnskabsårets begyndelse og afslutning.

Pengestrømme fra driftsaktiviteter omfatter betalinger, 
der er afledt af virksomhedens hovedaktiviteter og an-
dre aktiviteter, som ikke er henført til investerings- eller  
finansieringsaktiviteter. 

Pengestrømme fra driften skal vises ved enten den di-
rekte præsentation eller den indirekte præsentation. 

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter beta-
linger, der er afledt af ændringer i størrelsen eller sam-
mensætningen af virksomhedens egenkapital og lån. Køb 
og salg af kapitalandele i dattervirksomheder, der ikke 
medfører tab af kontrol, anses for egenkapitaltransaktio-
ner, og indgår derfor i pengestrømme fra finansieringsak-
tiviteter.

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter, der har  
væsentlig indvirkning på de samlede pengestrømme, 
skal vises som særskilte poster i pengestrømsopgørel-
sen. 

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter omfatter  
betalinger, der er afledt af køb og salg af anlægsaktiver 
og andre investeringer, som ikke indgår som likvider.  

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter, der har  
væsentlig indvirkning på de samlede pengestrømme  
fra investeringsaktiviteter, skal vises som særskilte  
poster i pengestrømsopgørelsen. 

Pengestrømme fra det samlede køb henholdsvis det 
samlede salg af virksomheder, der medfører opnåelse 
eller tab af kontrol, skal vises som særskilte poster  
under pengestrømme fra investeringsaktiviteter.

IAS 7 
– Pengestrømsopgørelse

Driftsaktiviteter

Finansieringsaktiviteter

Investeringsaktiviteter

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Køb af yderligere kapitalandele i en dattervirksom-
hed fra minoritetsaktionærer og salg af kapitalande-
le, der ikke medfører tab af kontrol, skal indregnes 
direkte i egenkapitalen efter IFRS 10, Koncernregn
skaber. Pengestrømme vedrørende disse transaktio-

ner indregnes derfor under finansieringsaktivitet i 
pengestrømsopgørelsen.

Efter ÅRL skal pengestrømme vedrørende køb og 
salg af kapitalandele og lignende i andre virksom-
heder samt interesser i joint ventures indregnes 
 under investeringsaktiviteter, uanset om transak-
tionen medfører opnåelse eller tab af kontrol.
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Investerings- og finansieringstransaktioner, der ikke 
kræver brug af likvider, må ikke indregnes i penge-
strømsopgørelsen. Relevante oplysninger om sådanne 
transaktioner skal anføres andre steder i regnskabet.  
Ikke-likvide transaktioner omfatter fx:

• anskaffelse af aktiver enten ved påtagelse af direkte 
 forbundne forpligtelser eller ved en leasingkontrakt
• overtagelse af en virksomhed, der er finansieret ved 
 kapitaludvidelse
• konvertering af gæld til egenkapital.

Pengestrømme fra renter og udbytter skal fremgå sær-
skilt og på en ensartet måde fra år til år. 

Pengestrømme fra indkomstskat skal fremgå særskilt og 
som hovedregel klassificeres som driftsaktiviteter, med-

mindre betalingerne specifikt kan henføres til investe-
rings- eller finansieringsaktiviteter. 

Pengestrømme i fremmed valuta skal i pengestrøms-
opgørelsen omregnes til betalingsdagens kurs. 

Likvider kan klassificeres som sådan, hvis beløbene er til 
fri disposition, uden hindring kan omsættes til likvide 
midler, kun har ubetydelig risiko for værdiændringer og 
reelt har en funktion som likviditet ved at indgå i virk-
somhedens løbende likviditetsstyring. 

Værdipapirer kan derfor kun betragtes som likvider, 
hvis de uden hindring kan omsættes til likvide behold-

ninger, og der kun er en ubetydelig risiko for værdiænd-
ringer. Dette er normalt kun tilfældet, når restløbetiden 
på købstidspunktet er kort, fx tre måneder eller mindre. 
Værdipapirer med betydelig risiko for væsentlige værdi-
ændringer anskaffes ofte ud fra et investeringsformål 
frem for at skulle indgå i den løbende likviditetsstyring. 

Ikke-likvide transaktioner

Andre poster

Likvider

For det samlede køb henholdsvis det samlede salg af 
virksomheder, der medfører opnåelse eller tab af kon-
trol, skal der i noterne gives følgende oplysninger: 

• Anskaffelses- henholdsvis afhændelsessum 
• Anskaffelses- henholdsvis afhændelsessum, der er 
 betalt med likvider 
• Likvider i de købte henholdsvis solgte virksomheder
• Andre aktiver og forpligtelser i de købte henholdsvis 
 solgte virksomheder, specificeret i hovedgrupper. 

Køb og salg af virksomheder

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

ÅRL indeholder ikke specifikke krav til noteoplysinger 
vedrørende pengestrømme i forbindelse med køb 

og salg af virksomheder. Dog skal de generelle krav 
om oplysning i ledelsesberetningen om ændringer i 
virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold 
iagttages i forbindelse med køb og salg af virksomhe-
der.
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Ændringer i forpligtelser relateret til finansieringsaktivi-
tet skal forklares, herunder ændringer fra pengestrøm-
me og ændringer fra ikke-likvide transaktioner. Oplys-
ninger kan fx gives i form af en afstemning fra primo til 
ultimo indeholdende følgende oplysninger:

• pengestrømme fra finansieringsaktivitet,
•  ændringer fra opnåelse eller ophør af kontrol over 

virksomheder,
• effekt af valutakursændringer,
• ændringer i dagsværdier, og 
• andre ændringer.

Vi henviser i øvrigt til IAS 7, Appendiks A, der angiver et 
eksempel på en pengestrømsopgørelse, som lever op til 
minimumskravene i IAS 7, vores globale IFRS-eksempel-

regnskab, som kan downloades fra www.iasplus.com, 
og vores danske IFRS-eksempelregnskab, som kan 
downloades fra www.deloitte.dk. 

Ændringer i forpligtelser fra finansieringsaktivitet

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

ÅRL indeholder ikke specifikke krav til noteoplysning 
vedrørende ændringer i forpligtelser relateret til fi-
nansieringsaktivitet.

Hvis de er væsentlige, skal de poster, der er anført i 
pengestrømsopgørelsen, specificeres i noterne. 

Der skal gives oplysning om, hvilke poster der indgår 
som likvider i pengestrømsopgørelsen. Sammen-
hængen mellem likvider i pengestrømsopgørelsen 
og posterne i balancen skal fremgå. 

Er der væsentlige begrænsninger i pengestrømmene 
mellem koncernvirksomheder, skal der gives oplys-

ninger i en note om begrænsningernes betydning for 
at kunne overføre likvider mellem koncernvirksom-
hederne. 

Urealiserede kursreguleringer af poster, som indgår i 
likvider, skal fremgå særskilt af pengestrømsopgørel-
sen eller en note til brug ved afstemning af likvider 
ved regnskabsårets begyndelse og afslutning. 

Oplysninger i regnskabet 
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IAS 8
Omhandler  Valg af regnskabspraksis, ændring i anvendt regnskabspraksis,  ændring i regn-

skabsmæssige skøn og fejl i tidligere perioder

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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IAS 8 indeholder kriterier for valg og ændring af regn-
skabspraksis samt krav til den regnskabsmæssige be-
handling af og oplysninger om ændring i regnskabs-

praksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og 
korrektion af fejl vedrørende tidligere regnskabsår. 

Der må kun foretages ændringer i anvendt regnskabs-
praksis, hvis ændringen: 

(a) kræves ifølge en standard eller et fortolknings-
bidrag, eller

(b) resulterer i pålidelige og mere relevante informa-
 tioner om virksomhedens finansielle stilling, 
 indtjening og pengestrømme.

Ledelsen skal fastlægge, anvende og beskrive en regn-
skabspraksis, der sikrer, at regnskabet er i overens-
stemmelse med bestemmelserne i IFRS’erne. De kon-
krete bestemmelser i IFRS’erne skal ikke nødvendigvis 
følges, hvis konsekvensen af ikke at følge dem er uvæ-
sentlig for regnskabet. Det er imidlertid ikke tilladt at 
lave bevidste fejl, uanset om konsekvenserne heraf er 
uvæsentlige, hvis formålet med fejlen er, at regnskabet 
skal udvise et bestemt billede. Det er vigtigt at fremhæ-
ve, at regnskabet skal afspejle den økonomiske realitet 
bag begivenheder og transaktioner og ikke alene den 
juridiske form (indhold frem for formalia).

I de tilfælde, hvor der ikke findes en specifik IFRS, fast-
lægger ledelsen anvendt regnskabspraksis efter regn-

skabsbrugernes behov for relevant og pålidelig infor-
mation. Ledelsen skal i den forbindelse overveje 
anvendeligheden af følgende kilder i nævnte række-
følge: 

(a)  krav og vejledning i andre IFRS’er, der omhandler 
 lignende forhold 
(b)  definitioner, indregningskriterier og målingsbe-

greber for aktiver, forpligtelser, indtægter og om-
kostninger som anført i IASB’s begrebsramme.

Derudover kan ledelsen gøre brug af regnskabs-
standarder eller fortolkningsbidrag fra andre lande og 
anerkendt praksis inden for branchen, hvis de ikke er i 
strid med (a) og (b).

IAS 8 
– Anvendt regnskabspraksis,  
ændringer i regnskabsmæssige 
skøn og fejl

Anvendt regnskabspraksis

Ændringer i anvendt regnskabspraksis
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Når en ny IFRS anvendes for første gang, skal ændringer 
i anvendt regnskabspraksis behandles efter de specifik-
ke overgangsbestemmelser, der måtte være i standar-
den. Hvis der ikke foreligger specifikke overgangs - 
be stemmelser, skal virksomheden anvende IAS 8’s be-
stemmelser om øvrige ændringer i anvendt regnskabs-
praksis. Førstegangsaflæggere af IFRS-regnskaber skal 
dog følge de særlige overgangsregler i IFRS 1, Første
gangsanvendelse af IFRS.

Når der foretages ændringer i den anvendte regnskabs-
praksis, skal regnskabet for det år, hvor ændringen fin-
der sted, udarbejdes efter den nye praksis. Den akku-
mulerede virkning af ændringen indregnes direkte på 
egenkapitalens primosaldo i det først præsenterede 
sammenligningsår, og sammenligningstallene tilpasses 
for alle de år, der er medtaget i totalindkomstopgørel-
sen og balancen. 

Ved ændring i anvendt regnskabspraksis eller korrek-
tion af fejl med tilbagevirkende kraft eller reklassifika-
tion af poster i regnskabet, og dette har en væsentlig  
effekt på balancen pr. datoen for sammenligningsårets 
begyndelse, kræver IAS 1, Præsentation af regnskaber, at 
der, ud over et års sammenligningstal, præsenteres en 
balance pr. datoen for sammenligningsårets begyndel-
se.

Der kan være situationer, hvor det er praktisk umuligt at 
opgøre indvirkningerne af praksisændringen på sam-
menligningstallene. I sådanne situationer skal ændrin-
gen ske med tilbagevirkende kraft fra begyndelsen af 
det første regnskabsår, hvor det er muligt. 

Desuden kan der være situationer, hvor det er praktisk 
umuligt at opgøre praksisændringens akkumulerede 
virkning. I sådanne tilfælde skal sammenligningstallene 
ændres således, at ændringen implementeres fremad-
rettet fra det tidligst mulige tidspunkt. Der skal således 
ses bort fra den akkumulerede virkning frem til dette 
tidspunkt.

Umulighedskriteriet kan fx være opfyldt, hvis nødvendi-
ge informationer ikke er blevet indsamlet i tidligere 
regnskabsår, og det ikke er praktisk muligt at genskabe 
disse informationer. Det kan også være umuligt at op-
gøre virkningen, hvis den ville være påvirket af ledelsens 
intentioner eller skøn i tidligere regnskabsår, da efter-
følgende erhvervet viden ikke må have indflydelse her-
på.  

Undtagelserne kan alene anvendes, efter at virksomhe-
den har gjort ethvert rimeligt forsøg på at opgøre hen-
holdsvis årets virkning og den akkumulerede virkning af 
praksisændringen.

I regnskabet skal der klart og tydeligt oplyses om æn-
dringer i anvendt regnskabspraksis. Oplysningerne 
skal være fyldestgørende og omfatte 
• ændringens art
•  den beløbsmæssige størrelse af reguleringen, i 

det omfang det er praktisk muligt:
 o  for hver regnskabspost for indeværende 

og tidligere år (sammenligningsår) 
 o for indtjening og udvandet indtjening pr. 
  aktie, hvis denne oplyses (krav for 
  børsnoterede virksomheder)
•  den beløbsmæssige effekt af ændringen for   

regnskabsår, som ligger før de præsenterede 
regnskabsår, hvis det er praktisk muligt

•  årsagerne til, at anvendelse med tilbagevirkende 
kraft ikke er praktisk mulig og en beskrivelse af, 
hvordan og fra hvornår ændringen i regnskabs-
praksis er foretaget.

Skyldes ændringen en ny standard eller fortolkning, 
skal følgende også angives:
•  navnet på standarden eller fortolkningsbidraget
•  om ændringen er foretaget i overensstemmelse 

med eventuelle overgangsbestemmelser 
•  en beskrivelse af eventuelle overgangsbestem-

melser
•  eventuelle overgangsbestemmelser, som kan  

på virke fremtidige regnskabsår.

Er det en frivillig ændring, skal der også gives oplys-
ning om
•  årsagen til, at den nye anvendte  regnskabsprak-

sis giver pålidelig og mere relevant information.

Oplysningerne skal ikke gentages i efterfølgende pe-
rioder.

Oplysninger i regnskabet 
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Når en virksomhed ikke har anvendt en ny standard el-
ler et fortolkningsbidrag, som er udstedt, men endnu 
ikke  trådt i kraft, skal virksomheden oplyse om dette 
forhold. 

Den skal også oplyse om forhold, der er relevante for at 
kunne vurdere den mulige virkning, som anvendelse af 
den nye standard eller det nye fortolkningsbidrag vil 
have på virksomhedens regnskab i det regnskabsår, 
hvor standarden anvendes første gang. Kravet gælder 
alene, hvor informationerne er kendte eller er mulige at 
opgøre skønsmæssigt.

Oplysninger om den forventede indvirkning  
af nye IFRS’er 

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Ved ændring i anvendt regnskabspraksis indeholder 
IAS 8 krav om, at effekten heraf skal oplyses for hver 
regnskabspost. Derudover skal indvirkningen på ind-
tjening pr. aktie oplyses, hvis virksomheden er om-
fattet af dette oplysningskrav, jf. IAS 33, Indtjening pr. 
aktie. ÅRL kræver alene oplysning om den beløbs-

mæssige indvirkning på virksomhedens aktiver og 
forpligtelser, egenkapital, pengestrømme samt resul-
tatet.

ÅRL indeholder ikke krav om at præsentere en ba-
lance ved starten af det første sammenligningsår ved 
ændring i anvendt regnskabspraksis, korrektion af 
fejl eller reklassifikation af poster i årsregnskabet 
med tilbagevirkende kraft.

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

IAS 8 indeholder konkret vejledning om, i hvilke til-
fælde det kan anses som umuligt enten at ændre an-
vendt regnskabspraksis eller korrigere væsentlige fejl 

(jf. senere) i tidligere regnskabsperioder med tilbage-
virkende kraft. I de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, 
skal der oplyses om de omstændigheder, der har 
medført dette. 

ÅRL indeholder ikke tilsvarende bestemmelser. 

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Ifølge IAS 8 skal der gives oplysninger om forventet 
implementering og den estimerede beløbsmæssige 

indvirkning af udstedte, men endnu ikke implemen-
terede IFRS’er eller IFRIC’er. ÅRL har ikke et tilsva-
rende krav.
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Regnskabsmæssige skøn vedrører forhold, hvorom der 
ikke er fuld viden eller sikkerhed ved regnskabsudarbej-
delsen, og hvor der derfor ved udarbejdelsen af regn-
skabet må udøves skøn over det forventede forløb eller 
udfald og den virkning, det vurderes at få på posterne i 
regnskabet. 

Regnskabsmæssige skøn skal baseres på de oplysnin-
ger, der er til rådighed på tidspunktet for regnskabets 
udarbejdelse. Sker der i efterfølgende regnskabsår æn-
dringer i de forhold, der lå til grund for et sådant skøn, 
skal skønnet ændres. Ændringer i skøn, der giver anled-
ning til ændringer i aktiver og forpligtelser eller en egen-
kapitalpost, skal indregnes ved at regulere den regn-
skabsmæssige værdi af aktivet, forpligtelsen eller 
egenkapitalposten i det regnskabsår, hvor ændringen 
foretages.

Fejl i tidligere perioder kan eksempelvis opstå som følge 
af regnefejl, anvendelse af en forkert regnskabspraksis 
eller fejlagtig fortolkning eller manglende indhentning af 
relevante informationer. 

Fejl og mangler i tidligere perioders regnskaber anses 
som væsentlige jf. definitionen i IAS 1, hvis de med ri-
melighed kan forventes at påvirke de primære regn-
skabsbrugeres beslutninger, der er truffet på baggrund 
af regnskabet for en eller flere tidligere perioder. 

Væsentlige fejl korrigeres ved, at virkningen posteres på 
egenkapitalens primosaldo i det først præsenterede 
sammenligningsår (medmindre fejlen vedrører sam-
menligningsåret), således at årets tal og sammenlig-
ningstal kommer til at vise de rigtige beløb, når fejlen er 
rettet. 

Der kan være situationer, hvor det er praktisk umuligt at 
opgøre enten virkningen af en fejl i et bestemt regn-
skabsår eller den akkumulerede virkning af den. I sådan-
ne situationer skal fejlen rettes fra det første regnskabs-
år, hvor det er praktisk muligt, eller med frem adrettet 
virkning efter tilsvarende bestemmelser, som gælder ved 
ændring i anvendt regnskabspraksis, jf. ovenfor.

Ændringer i regnskabsmæssige skøn

Korrektion af fejl i tidligere regnskabsår

Arten og den beløbsmæssige virkning af ændringer i 
regnskabsmæssige skøn, som har væsentlig indvirk-
ning på det aktuelle regnskabsår, skal oplyses i regn-
skabet.

Ændringer i regnskabsmæssige skøn, som ikke har 
væsentlig indvirkning på det aktuelle år, men vurde-
res at få det på de følgende år, skal oplyses i regn-
skabet.

Oplysninger i regnskabet 
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Når fejl i tidligere regnskabsår korrigeres, skal der 
oplyses om
• fejlens karakter 
•  den beløbsmæssige størrelse af korrektionen, i 

det omfang det er praktisk muligt, 
 o for hver regnskabspost for tidligere år 
  (sammenligningsårene)
 o for indtjening og udvandet indtjening pr. 
  aktie, hvis denne oplyses

•  den beløbsmæssige størrelse af korrektionen ved 
 begyndelsen af det første sammenligningsår
• årsagerne til, at det ikke er praktisk muligt at 
  rette fejlen med tilbagevirkende kraft. Derudover 

skal der gives en beskrivelse af, hvordan og fra 
hvornår fejlen er korrigeret. 

Oplysninger i regnskabet 
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IAS 10
Omhandler Begivenheder indtruffet efter regnskabsperioden

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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IAS 10 foreskriver, hvornår en virksomhed skal regulere 
regnskabet som følge af begivenheder, der er indtruffet 
efter regnskabsperioden, og hvilke oplysninger der skal 

gives om tidspunktet for regnskabets godkendelse til  
offentliggørelse og om begivenheder efter regnskabs-
perioden. 

Begivenheder efter regnskabsperioden er begiven-
heder – både positive og negative – der indtræffer i  
perioden mellem balancedagen og det tidspunkt, hvor 
regnskabet godkendes til offentliggørelse. Sådanne be-
givenheder kan opdeles i regulerende og ikke-regule-
rende begivenheder.

Regulerende begivenheder er begivenheder, der giver 
yderligere oplysninger om forhold eller situationer, der 
eksisterede på balancedagen, og som derfor skal indar-
bejdes i regnskabet. Eksempler på regulerende begi-
venheder kan være: 

•  Afgørelse af en retssag, som bekræfter, at virksom-
heden havde en aktuel forpligtelse på balancedagen

•  Oplysninger, der indikerer, at et aktivs værdi var for-
ringet på balancedagen, eller at en tidligere nedskriv-
ning af aktivet skal reguleres

•  Endelig opgørelse af kostprisen eller salgsprisen for 
hhv. købte og solgte aktiver før balancedagen

•  Opgørelse af størrelsen af overskudsdeling eller bo-
nusudbetalinger, som virksomheden var forpligtet til 
på balancedagen

•  Opdagelsen af bedrageri eller fejl, som afslører, at 
regnskabet ikke er korrekt.

Ikke-regulerende begivenheder er begivenheder, der 
vedrører forhold eller situationer, som opstår efter ba-
lancedagen, og som ikke indarbejdes, selvom de måtte 
være væsentlige, men som skal oplyses i regnskabet, 
hvis de er af væsentlig betydning. Eksempler på ikke-re-
gulerende begivenheder kan være:

•  Fald i dagsværdien af investeringsaktiver, ændring i 
valutakurser eller nedskrivning af andre aktiver, der 
kan henføres til forhold indtruffet efter balanceda-
gen, fx beskadigelse af aktiver ved brand

• Køb eller salg af virksomheder
•  Offentliggørelse af planer om ophør af aktivitet, klas-

sifikation af aktiver som bestemt for salg, køb eller 
salg af aktiver

•  Offentliggørelse eller påbegyndelse af en større om-
strukturering

•  Ændring i skattesatser eller skattelovgivning, der er 
vedtaget eller bekendtgjort efter balancedagen, og 
som har en indvirkning på aktuelle og udskudte skat-
teaktiver og skatteforpligtelser

• Påtagelse af forpligtelser
•  Anlæggelse af retssager udelukkende på baggrund 

af begivenheder efter balancedagen.

Foreslået udbytte for regnskabsåret må ikke indregnes 
som en forpligtelse i balancen, når udbyttet først god-
kendes på den ordinære generalforsamling, der afhol-

des efter balancedagen. Foreslået udbytte skal vises i 
noterne til regnskabet.  

IAS 10 
– Begivenheder efter regn-
skabsperioden

Regulerende og ikke-regulerende begivenheder

Udbytte
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IAS 10 indeholder et krav om, at regnskabet ikke må ud-
arbejdes ud fra forudsætningen om going concern, hvis 
ledelsen efter regnskabsperioden beslutter, at virksom-

heden skal likvideres, standser aktiviteterne, eller ledel-
sen vurderer det som urealistisk, at virksomheden kan 
fortsætte driften.

Going concern

Der skal i regnskabet angives den dato, hvor regn-
skabet fremlægges til godkendelse, og hvilket ledel-
sesorgan (fx direktion og bestyrelse) der har fremlagt 
regnskabet. 

Hvis regnskabet kan ændres efter fremlæggelsen (af 
fx generalforsamlingen), skal der oplyses om det. 

Regnskabets oplysninger om både regulerende og 
ikke-regulerende begivenheder skal opdateres, hvis 

der efter balancedagen og frem til tidspunktet for 
regnskabets godkendelse fremkommer nye oplys-
ninger. 

For hver væsentlig kategori af ikke-regulerende begi-
venheder efter balancedagen skal der gives oplys-
ninger om både arten af begivenheden og et skøn 
over den økonomiske virkning af begivenheden, eller 
der skal gives en positiv udtalelse om, at et sådant 
skøn ikke kan foretages. 

Oplysninger i regnskabet 



IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder   IAS 10

203



204   

IAS 12
Omhandler Indkomstskatter

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 7, Anvendelse af omregningsmetoden i IAS 29, Regnskabsaflæggelse i 
 hyperinflationsøkonomier
 IFRIC 23, Usikkerhed ved opgørelse af skattepligtig indkomst
 SIC–25, Indkomstskatter – ændringer i virksomhedens eller dens aktionærers 
 skattemæssige stilling
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IAS 12 omhandler den regnskabsmæssige behandling af 
indkomstskatter.  

Udgangspunktet er, at skat er en omkostning, der skal 
periodiseres. Der sondres mellem aktuel skat og udskudt 
skat, og der skal afsættes fuld udskudt skat. 

Skyldig aktuel skat indregnes som en forpligtelse og om-
kostningsføres. Hvis der er betalt for meget aktuel skat, 
indregnes tilgodehavende aktuel skat som et aktiv. 

Det er et væsentligt princip i IAS 12, at i det omfang, 
der er forskel mellem værdien af et regnskabselement 
i balancen i regnskabet henholdsvis i skatteopgørel-
sen, resulterer dette i en midlertidig forskel, som kan 
medføre enten et skatteaktiv eller en skatteforpligtelse 
(udskudt skat). Hvis eksempelvis et varelager skatte-
mæssigt er indregnet til 60 t.kr. og regnskabsmæssigt 
til 100 t.kr., betyder det, at der kun er mulighed for at 
fratrække 60 t.kr. i fremtidige selvangivelser, hvorimod 
der skal fratrækkes 100 t.kr. i fremtidige regnskaber. 
Det betyder, at den regnskabsmæssige omkostning på 
100 t.kr. kun giver et fradrag i selvangivelsen på 60 
t.kr., og derfor skal der beregnes udskudt skat på 
grundlag af den skattepligtige midlertidige forskel på 
40 t.kr. Den fremtidige pengestrøm udløser en skatte-
pligtig merindkomst på 40 t.kr., og skatten heraf skal 
betales i fremtiden. 

De midlertidige forskelle opgøres efter den balanceori-
enterede gældsmetode, som tager udgangspunkt i for-
skellen mellem den skattemæssige balanceværdi og 
den regnskabsmæssige balanceværdi. 

Følgende principper efter den balanceorienterede 
gældsmetode er væsentlige: 

1.  Udgangspunktet er, at en udskudt skatteforpligtelse 
indregnes for alle skattepligtige midlertidige forskel-
le. 

2.  Et udskudt skatteaktiv indregnes for alle fradrags-
berettigede midlertidige forskelle i det omfang, det 
er sandsynligt, at der vil være et skattemæssigt 
overskud til rådighed, som den fradragsberettigede 
midlertidige forskel kan modregnes i. 

3.  Uudnyttede skattemæssige underskud og uudnyt-
tede skattemæssige fradrag indregnes også som 
udskudte skatteaktiver, hvis det er sandsynligt, at 
der vil være skattemæssigt overskud til rådighed i 
fremtiden. 

Der er imidlertid enkelte undtagelser til ovenstående 
hovedprincipper om, at der skal afsættes udskudt skat 
af samtlige midlertidige forskelle. 

Der skal ikke afsættes udskudt skat af goodwill, der 
ikke er skattemæssigt fradragsberettiget. Der skal hel-
ler ikke afsættes udskudt skat af midlertidige forskelle, 
der opstår ved køb af et aktiv, hvis der ikke er skatte-
mæssigt fradrag for anskaffelsessummen. Fx skal der 
ikke afsættes udskudt skat af forskellen mellem den 
regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af en fast 
ejendom, som ikke er skattemæssigt afskrivningsberet-
tiget, og som virksomheden har til hensigt at beholde.  

Der skal heller ikke afsættes udskudt skat af investe-
ringer i dattervirksomheder, hvor modervirksomheden 
kontrollerer udligningen af den midlertidige forskel 

IAS 12 
– Indkomstskatter

Aktuel skat

Udskudt skat
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(gennem styring af udbyttepolitik), og hvor det samti-
dig er sandsynligt, at den midlertidige forskel ikke vil 
blive udlignet inden for en overskuelig fremtid. Ud-
gangspunktet ved investeringer i associerede virksom-
heder og fællesledede virksomheder er derimod, at 
der skal afsættes udskudt skat, da investor normalt 
ikke har mulighed for at bestemme udbyttepolitikken 
eller bestemme fordelingen af overskuddet i den fæl-
les ledede virksomhed.

Der skal afsættes udskudt skat i forbindelse med en 
virksomhedsovertagelse, hvor aktiver og forpligtelser 
omvurderes regnskabsmæssigt, men ikke skattemæs-
sigt. Den udskudte skat heraf påvirker således good-
willbeløbet.

Der skal også afsættes udskudt skat af regnskabsmæs-
sige opskrivninger af materielle anlægsaktiver, der ikke 
foretages skattemæssigt.

Aktuel skat skal måles til det beløb, der forventes betalt 
til (tilbagebetalt fra) skattemyndighederne, ved at an-
vende de skattesatser, som er vedtaget på balance-
dagen. 

IFRIC 23, Usikkerhed ved opgørelse af skattepligtig ind
komst indeholder særlige bestemmelser om den regn-
skabsmæssige behandling af aktuel og udskudt skat, 
når der er usikkerhed forbundet med den skattemæs-
sige behandling af transaktioner.

Udskudt skat skal måles til den skattesats, der forven-
tes at være gældende, når aktivet realiseres eller for-
pligtelsen indfris, baseret på den skattesats, der er 
vedtaget eller i realiteten vedtaget på balancedagen. 

Den udskudte skat skal afspejle de skattemæssige 
konsekvenser af den forventede anvendelse af aktivet 
eller afvikling af forpligtelsen. Dette betyder, at hvis be-
skatningen er forskellig ved afhændelse eller fortsat 
brug i virksomheden, skal den udskudte skat beregnes 
ud fra den forventede anvendelse. Det vil sige, at der 
først skal afsættes udskudt skat baseret på en avance-
opgørelse, når ledelsen forventer at sælge aktivet. 

Når et aktiv, der ikke afskrives regnskabsmæssigt, er op-
skrevet efter IAS 16, Materielle anlægsaktiver kan den regn-
skabsmæssige værdi af aktivet ikke forventes genindvun-
det gennem anvendelse. Derfor foreskriver IAS 12, at den 
udskudte skatteforpligtelse eller det skatteaktiv, som op-

står ved omvurderingen af eksempelvis en grund, skal må-
les på grundlag af de skattemæssige konsekvenser ved 
salg af aktivet. I praksis vil bestemmelsen kun gælde for 
grunde.

For investeringsejendomme, der måles til dagsværdi, skal 
det efter IAS 12 tilsvarende antages, at aktivet udelukken-
de genindvindes ved salg af aktivet. Hvis investeringsejen-
dommen er afskrivningsberettiget (dvs. ikke en grund), og 
virksomhedens forretningsmodel er at genindvinde inve-
steringsejendommens værdi over tid ved brug af ejen-
dommen frem for ved salg, kan denne antagelse dog af-
kræftes.

Skattemæssige konsekvenser af udbytte indregnes, 
når forpligtelsen til at udbetale udbytte indregnes. 
Skatteeffekten indregnes i resultatet, i øvrig totalind-
komst eller direkte på egenkapitalen afhængig af, om 
de udloddede midler stammer fra transaktioner der er 
indregnet i resultatet, øvrig totalindkomst eller direkte 
på egenkapitalen.

Udskudt skat må ikke tilbagediskonteres ifølge IAS 12.

IFRIC 7 indeholder særlige bestemmelser om opgørel-
se af udskudt skat ved begyndelsen af regnskabsåret 
for den periode, hvor virksomheden første gang rap-
porterer efter IAS 29, Regnskabsaflæggelse i hyperinfla
tionsøkonomier.

Aktuel og udskudt skat skal som hovedregel indregnes 
som indtægter og omkostninger i resultatet. IAS 12 in-
deholder dog undtagelser vedrørende skat, der relate-
rer sig til egenkapitalposter, øvrig totalindkomst, aktie-
baseret vederlæggelse og virksomhedsovertagelser. 
Aktuel skat og udskudt skat af poster vedrørende øvrig 
totalindkomst og egenkapitalposter skal føres direkte 

på henholdsvis øvrig totalindkomst og egenkapitalen, 
mens aktuel og udskudt skat af virksomhedsovertagel-
ser påvirker goodwill.

Der skal afsættes udskudt skat af aktiebaseret veder-
læggelse i de tilfælde, hvor det skattemæssige fradrag 
for sådanne ordninger ikke opnås i samme periode 

Måling

Indregning af skatteomkostninger og -indtægter 
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som omkostningsførelsen af ordningerne. Hvis det 
forventede skattemæssige fradrag for ordningerne 
overstiger det akkumulerede omkostningsførte beløb 
for ordningerne, skal skatten af den overskydende 
del føres direkte på egenkapitalen. IAS 12 indeholder 
et eksempel, som anskueliggør dette. 

SIC–25 foreskriver, at en ændring i virksomhedens 
(eller dens aktionærers) skattemæssige stilling ikke 
medfører en forøgelse eller reduktion af beløb, der er 
indregnet direkte i egenkapitalen. Derfor skal aktuel 
og udskudt skat som følge af en ændring i den skat-
temæssige stilling som hovedregel medtages i årets 
resultat. 

Aktuelle og udskudte skatteforpligtelser samt aktuelle 
og udskudte skatteaktiver skal præsenteres i balan-
cen som særskilte poster. Udskudt skat skal opgøres 
efter modregning mellem udskudte skatteforpligtelser 
og udskudte skatteaktiver inden for samme juridiske 
skatteenhed og skattejurisdiktion (fx sambeskatning). 
Modregning herudover tillades ikke. 

Udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser må ikke 
klassificeres som omsætningsaktiver (current assets) 
henholdsvis kortfristede forpligtelser. 

Behandlingen af skatter skal beskrives i anvendt regn-
skabspraksis. Beskrivelsen skal omfatte oplysninger 
om kriterierne for indregning af 

• årets skat i resultatet og egenkapitalen 
•  aktuelle skatteforpligtelser og skatteaktiver i balan-

cen 
•  udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver i  

balancen.

Desuden skal følgende oplyses:

•  Årets skat specificeret i væsentlige elementer in-
den for årets aktuelle skat og årets udskudte skat. 

•  Samlet aktuel og udskudt skat vedrørende egen-
kapitalbevægelser. 

•  Skatteeffekten af hver enkelt post under øvrig  
totalindkomst.

•  Sammenhængen mellem årets resultat før skat og 
skat af årets resultat (skatteafstemning) skal for-
klares. Forklaringen skal gives som en beløbsmæs-
sig eller procentvis afstemning ud fra den skatte-
procent, der gælder for regnskabsåret. 

•  Forklaring på ændringer i den anvendte skatte-
procent sammenlignet med den foregående  
regnskabsperiode.

•  Art og størrelse af skatteaktiver, der ikke er ind-
regnet i balancen. 

•  Art og størrelse af skattepligtige midlertidige  
forskelle for investeringer i dattervirksomheder, 
associerede virksomheder og kapitalandele i 
fælles ledede virksomheder, hvoraf der ikke er  
indregnet udskudte skatteforpligtelser.

•  Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatte-
aktiver, herunder værdien af uudnyttede skatte-
mæssige underskud, specificeret i hovedposter 
(inkl. sammenligningstal), og specifikation af resul-
tatpåvirkningen for de enkelte hovedposter, hvis 
det ikke kan udledes direkte fra ændringerne i de 
balanceførte beløb. 

Regnskabet skal indeholde særlige oplysninger om 
følgende forhold, hvis det er relevant:

• Ophørte aktiviteter 
• Skattemæssige konsekvenser af foreslået udbytte 
•  Skattemæssige konsekvenser af udbetaling af ud-

bytte og potentielle skattemæssige konsekvenser 
af fremtidige udbetalinger af udbytte 

•  Indregnede skatteaktiver vedrørende skattemæssi-
ge underskud

•  Ændringer til hidtidige indregnede udskudte skat-
teaktiver som følge af en virksomhedsovertagelse

•  Indregning efter overtagelsesdagen af hidtil ikke 
indregnede udskudte skatteaktiver opstået ved en 
virksomhedsovertagelse.

Oplysninger i regnskabet 
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IAS 16
Omhandler Materielle anlægsaktiver i form af fx grunde, bygninger, maskiner og inventar

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 1, Ændringer i nedtagnings, genopbygnings eller lignende forpligtelser
 IFRIC 12, Koncessionsaftaler
 IFRIC 18, Overførsel af aktiver fra kunder
 IFRIC 20, Bortfjernelsesomkostninger i produktionsfasen for en åben mine
 SIC–29, Koncessionsaftaler: Oplysninger



IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder   IAS 16 

  209

Materielle anlægsaktiver er materielle aktiver, som besid-
des til brug i produktionen, ved levering af varer og tjene-
steydelser, til udlejning eller til administrative formål, og 
som forventes brugt i mere end ét regnskabsår. 

IAS 16 finder ikke anvendelse på:

•   Materielle anlægsaktiver, der er bestemt for salg efter 
IFRS 5, Anlægsaktiver bestemt for salg og ophørte aktivi
teter.

•  Investeringsejendomme ejet af virksomheden, der 
måles til dagsværdi efter IAS 40, Investeringsejendom
me.

•  Biologiske aktiver omfattet af IAS 41, Landbrug bortset 
fra avlsplanter. IAS 16 finder anvendelse på avlsplan-
ter, men ikke på afgrøder fra avlsplanter.

•  Indregning og måling af efterforsknings- og vurde-
ringsaktiver omfattet af IFRS 6, Efterforskning og vurde
ring af mineralressourcer. 

•  Mineralforekomster og rettigheder til mineralfore-
komster.

Materielle anlægsaktiver skal indregnes som aktiv, når 
det er sandsynligt, at de fremtidige økonomiske fordele, 
der knytter sig til aktivet, vil tilgå virksomheden, og akti-
vets kostpris kan opgøres pålideligt. 

Indregningskriteriet skal vurderes på det tidspunkt, hvor 
virksomheden afholder omkostningerne, uanset om der 
er tale om omkostninger, som er afholdt i forbindelse 
med køb eller opførelse af et materielt anlægsaktiv, eller 
omkostninger, der er afholdt efter første indregning for 
at udbygge, vedligeholde eller udskifte aktivet.

Omkostninger til reparation og vedligeholdelse skal som 
hovedregel omkostningsføres i det regnskabsår, som de 
afholdes i. Som en undtagelse skal virksomheden regn-
skabsmæssigt behandle omkostninger til større eftersyn 

eller hovedreparationer som en separat del af aktivet, 
hvis deres afholdelse er en forudsætning for den fortsat-
te drift af det pågældende aktiv. I sådanne tilfælde skal 
disse omkostninger aktiveres og afskrives over perioden 
indtil næste større eftersyn eller hovedreparation, og 
eventuelt resterende regnskabsmæssige værdier af om-
kostningerne fra et tidligere eftersyn eller hovedreparati-
on skal afgangsføres.

IFRIC 18 omhandler den regnskabsmæssige behand-
ling af aktiver, der er modtaget fra kunder, og som skal 
anvendes i forbindelse med efterfølgende leverancer 
til den pågældende kunde. Som udgangspunkt skal ak-
tivet, som er modtaget fra kunden, indregnes i balan-
cen, hvis det opfylder de almindelige kriterier for ind-
regning og måling.

IAS 16 
– Materielle anlægsaktiver

Indregning
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Materielle anlægsaktiver skal, når de indregnes første 
gang, måles til kostprisen. Kostprisen omfatter købs-
prisen og omkostninger, der er direkte forbundet med 
at gøre aktivet klar til den planlagte anvendelse. Admi-
nistrationsomkostninger og andre generelle indirekte 
produktionsomkostninger kan ikke indgå i kostprisen. 

IFRIC 12 foreskriver, at en infrastruktur (fx veje, luft-
havne, telekommunikationsanlæg mv.), som en offent-
lig myndighed stiller til rådighed for en operatør i for-
bindelse med en koncessionsaftale om drift mv. af den 
pågældende infrastruktur, ikke skal indregnes som 
materielle anlægsaktiver i operatørens balance. SIC–29 
indeholder en række oplysningskrav for koncessions-
aftaler.

Hvis virksomheden, når den anskaffer eller bruger akti-
vet til andre formål end produktion af varebeholdnin-
ger, bliver forpligtet til at afholde omkostninger til ned-
tagning, bortskaffelse eller retablering, skal de skøn nede 
omkostninger hertil indregnes som en hensat forpligtel-
se ifølge IAS 37, Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser 
og eventualaktiver, og medtages i kostprisen for aktivet. 
Hvis forpligtelsen opstår som følge af produktion af vare-
beholdninger, skal forpligtelsen indregnes i kostprisen 
for de producerede varer. 

IFRIC 1 foreskriver, at efterfølgende ændringer i den 
hensatte forpligtelse reguleres i aktivets kostpris og af-
skrives fremadrettet. 

Når betaling for et materielt anlægsaktiv udskydes ud 
over normale kreditvilkår, er aktivets kostpris lig kon-
tantprisen. Forskellen mellem kontantprisen og den 
samlede betaling indregnes som hovedregel som en 

renteomkostning over kreditperioden, medmindre en 
sådan rente indregnes i aktivets regnskabsmæssige 
værdi i overensstemmelse med IAS 23, Låneomkostnin
ger. 

Opstartsomkostninger indgår kun som en del af kost-
prisen, hvis de er direkte forbundet med at bringe akti-
vet til det sted og i den stand, der kræves for at sikre 
den planlagte anvendelse. Driftstab, der måtte opstå, 
indtil forventet produktionskapacitet er opnået, om-
kostningsføres. 

Når et aktiv anskaffes ved bytte med et andet aktiv, skal 
kostprisen for det nye aktiv opgøres til dets dagsværdi. 
Det gælder dog ikke, hvis byttet ikke har noget forret-
ningsmæssigt indhold, eller dagsværdien af hverken det 
modtagne eller det afgivne aktiv kan måles pålideligt. I 
disse tilfælde skal kostprisen for det nye aktiv måles til 
den regnskabsmæssige værdi af det gamle aktiv.

Måling ved første indregning

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Ifølge ÅRL kan indirekte produktionsomkostninger 
indregnes i kostprisen for egenopførte materielle an-

lægsaktiver. Efter IAS 16 kan omkostninger alene ind-
regnes i kostprisen, hvis de direkte kan henføres til 
fremstillingen eller klargøringen af aktivet.

Måling efter første indregning
Et materielt anlægsaktivs kostpris skal afskrives systema-
tisk over den forventede brugstid, og årets afskrivninger 
skal som hovedregel resultatføres. 

Materielle anlægsaktiver kan som et tilladt alternativ til 
kostprismodellen opskrives til dagsværdi, hvis det gøres 
systematisk for alle aktiver af samme kategori, og dags-
værdien kan opgøres pålideligt. Omvurderinger skal 
foretages med tilstrækkelig hyppighed, således at den 
regnskabsmæssige værdi ikke adskiller sig væsentligt fra 
dagsværdien på balancedagen. 

Opskrivninger til dagsværdi skal indregnes under øvrig 
totalindkomst og akkumuleres på egenkapitalen under 
reserve for opskrivninger. Opskrevne aktiver skal afskri-
ves i overensstemmelse med de almindelige regler her-
for (se nedenfor). IAS 16 tillader, at opskrivningsreserven 
overføres til frie reserver, efterhånden som aktivet afskri-
ves. 
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Afskrivning
Ifølge IAS 16 skal der foretages separat afskrivning af 
hver del af et materielt anlægsaktiv, som har en kost-
pris, der er væsentlig i forhold til aktivets samlede kost-
pris. 

Afskrivningsmetoden skal fastlægges, så den bedst mu-
ligt afspejler virksomhedens forbrug af aktivet, og såle-
des at aktivets afskrivningsgrundlag fordeles systema-
tisk over aktivets brugstid. En afskrivningsmetode 
baseret på forventet omsætning genereret ved brug af 
aktivet er ikke tilladt.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som anskaffelsesprisen 
reduceret med aktivets restværdi. For aktiver, der er 

nedskrevet, fratrækkes nedskrivningen. Restværdien er 
det beløb, som aktivet ville kunne sælges til på balance-
dagen fratrukket afhændelsesomkostninger, hvis akti-
vet havde den alder og den stand, som aktivet forven-
tes at have ved udløb af brugstiden.  

Afskrivning begynder, når aktivet er disponibelt til dets 
planlagte brug, og ophører på det tidligste af det tids-
punkt, hvor aktivet klassificeres som et aktiv bestemt 
for salg (efter IFRS 5), eller hvor virksomheden afgangs-
fører aktivet. Afskrivninger kan således ikke ophøre, 
blot fordi aktivet midlertidigt tages ud af produktionen 
e.l. 

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

ÅRL indeholder ikke kriterier og retningslinjer for 
regnskabsmæssig behandling af aktiver bestemt for 
salg.

Afskrivningsmetode, brugstid og restværdi skal som mi-
nimum revurderes ved udløbet af hvert regnskabsår. 
Hvis der i den forbindelse konstateres afvigelser i for-
hold til tidligere forventninger, skal afskrivningsmeto-
den, brugstiden eller restværdien ændres. En sådan 
ændring skal behandles som en ændring i et regnskabs-
mæssigt skøn efter IAS 8, Anvendt regnskabspraksis, æn

dringer i regnskabsmæssige skøn og fejl, hvilket bl.a. med-
fører, at tidligere foretagne afskrivninger ikke skal 
korrigeres. Restværdien kan stige til et beløb, der er lig 
med eller højere end aktivets regnskabsmæssige værdi. 
I så fald ophører afskrivning, indtil restværdien igen 
måtte blive mindre end den regnskabsmæssige værdi.

Et aktiv skal nedskrives, hvis genindvindingsværdien 
(den højeste værdi af aktivets nettosalgspris og kapital-
værdi) er lavere end den regnskabsmæssige værdi. De 
specifikke bestemmelser om nedskrivninger fremgår af 
IAS 36, Værdiforringelse af aktiver. Nedskrivninger og til-
bageførsler heraf skal som udgangspunkt foretages via 
resultatet. Nedskrivninger indregnes dog under øvrig 
totalindkomst og akkumuleres på egenkapitalen, i det 

omfang de modsvarer en tidligere indregnet opskriv-
ning. 

Godtgørelse fra en tredjepart for materielle anlægsakti-
ver, som er værdiforringet, tabt eller afgivet, skal be-
handles som en særskilt transaktion og indregnes i re-
sultatet på det tidspunkt, hvor godtgørelsen bliver 
tildelt.

Nedskrivning
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Et aktiv skal fjernes fra balancen ved afhændelse, eller når 
der ikke forventes fremtidige økonomiske fordele fra akti-
vet. 

Gevinster eller tab skal opgøres som forskellen mellem 
nettoprovenuet ved afhændelsen og aktivets regn-
skabsmæssige værdi, og de skal indregnes i resultatet. 
Indregningskriterierne i IFRS 15, Omsætning fra kontrak
ter med kunder, vedrørende salg af varer skal være op-
fyldt. Gevinster fra salg af materielle anlægsaktiver må 
ikke klassificeres som nettoomsætning, medmindre der 
er tale om regelmæssige salg af udlejningsaktiver, som 
virksomheden sælger som led i sine ordinære aktivi-
teter.

Hvis betalingen for et solgt aktiv udskydes, skal det 
modtagne vederlag indregnes til et beløb, der svarer til 
kontantprisen. Forskellen mellem den nominelle værdi 
og kontantprisen skal indregnes som en renteindtægt 
over kreditperioden efter IFRS 15. 

Er omkostninger til udskiftning af en komponent indreg-
net som en del af kostprisen for et aktiv, skal kompo-
nenten afgangsføres, når komponenten efterfølgende 
udskiftes. Dette gælder uanset om den udskiftede kom-
ponent blev afskrevet separat.

Ophør af indregning

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

ÅRL kræver ikke sammenligningstal i anlægsnoten. 

ÅRL kræver ikke oplysninger om kontraktlige forplig-
telser vedrørende anskaffelse af aktiver eller om 
godtgørelser vedrørende værdiforringelse eller tab 
af aktiver, der er indregnet i resultatet.

Der skal i anvendt regnskabspraksis for hver kategori 
af materielle anlægsaktiver oplyses om den metode, 
der er anvendt for at opgøre bruttoværdi (kostpris og 
eventuelle opskrivninger), afskrivningsgrundlag, af-
skrivningsmetode og fastsatte brugstider eller afskriv-
ningssatser. 

Der skal medtages en anlægsnote, der for hver kate-
gori af materielle anlægsaktiver viser den regnskabs-
mæssige værdi primo og ultimo regnskabsåret og 
som forklarer arten af bevægelser i perioden i form af 
fx til- og afgange, af- og nedskrivninger samt eventuel-
le opskrivninger. Af denne skal særskilt fremgå bl.a. 
anskaffelser via virksomhedssammenslutninger, af-
gang vedrørende aktiver bestemt for salg efter IFRS 5, 
og forskelle som følge af valutakursomregninger.

Derudover skal der i noterne bl.a. oplyses om 

· begrænsninger i ejendomsretten til aktiver
· aktiver stillet til sikkerhed for forpligtelser
· afholdte omkostninger på anlægsaktiver under 
 opførelse

· kontraktlige forpligtelser vedrørende anskaffelse 
 af aktiver
·  resultatførte godtgørelser vedrørende værdifor-

ringelse eller tab af aktiver. 

Der stilles særlige oplysningskrav, hvis virksomheden 
har anvendt omvurderingsmodellen til at opgøre den 
regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver, 
herunder bl.a. 

· omvurderingstidspunkt
· eventuel benyttelse af uafhængig vurderingsmand
·  den regnskabsmæssige værdi hvis ikke omvurde-

ringsmodellen var anvendt.

Ud over ovenstående indeholder IAS 36 særlige oplys-
ningskrav for materielle anlægsaktiver, der er værdi-
forringet. 

Krævede oplysninger vedrørende dagsværdimåling, 
herunder om anvendte metoder og forudsætninger, 
hvis virksomheden anvender omvurderingsmodellen, 
fremgår af IFRS 13, Dagsværdimåling.

Oplysninger i regnskabet 
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IAS 17
Omhandler Leasing

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 4, Vurdering af, om en aftale indeholder en leasingaftale 
 SIC–15, Operationelle leasingkontrakter – incitamenter 
 SIC–27, Vurdering af indholdet af transaktioner, som har juridisk form af 
 en leasingkontrakt

Bemærk  IASB udsendte i januar 2016 IFRS 16, Leasing, som erstatter IAS 17 og tilhøren-
de fortolkningsbidrag. 

 
  IFRS 16 træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2019 eller senere 

med mulighed for førtidsimplementering.
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IAS 17 fastlægger den regnskabsmæssige behandling af 
leasingkontrakter og sondrer mellem to typer af leasing-
kontrakter – hhv. finansiel og operationel leasing. 

Når det skal vurderes, om der foreligger en aftale, som er 
omfattet af IAS 17, skal virksomheden vurdere substan-

sen i aftalen og ikke blot fokusere på aftalens juridiske 
formulering. 

IFRIC 4 og SIC–27 indeholder yderligere vejledning om, 
hvordan man afgør, om en aftale er omfattet af IAS 17 
vedrørende leasingkontrakter.

Finansiel leasing defineres som en kontrakt eller en afta-
le, hvorved alle væsentlige risici og fordele, som knytter 
sig til ejendomsretten af aktivet, overdrages til leasingta-
ger, uanset om ejendomsretten overgår til leasingtager 
ved udløb af leasingperioden eller ej. 

Operationel leasing afgrænses negativt som enhver lea-
singkontrakt eller -aftale, der ikke er finansiel leasing. 

Nedenstående forhold i en leasingkontrakt vil normalt 
føre til, at den kategoriseres som finansiel leasing (ind-
hold frem for formalia). Aftalen skal dog altid vurderes i 
sin helhed: 

•  Leasingtager overtager ejendomsretten til aktivet ved  
udløbet af leasingperioden 

•  Leasingtager har købsoption til det leasede aktiv, der 
er så fordelagtig, at det ved indgåelse af leasingkon-
trakten er rimeligt sikkert, at den udnyttes 

•  Leasingperioden dækker hovedparten af leasingakti-
vets økonomiske levetid 

•  Når leasingkontrakten indgås, svarer nutidsværdien 
af minimumsleasingydelserne til den væsentligste del 
af dagsværdien af det leasede aktiv

•  Det leasede aktiv er af en så specialiseret art, at det 
alene kan benyttes af leasingtager, medmindre der 
foretages væsentlige ændringer 

• Leasingtager skal dække leasinggivers eventuelle tab 
 ved opsigelse af aftalen 

•  Gevinster og tab som følge af ændringer i dagsværdi-
en for det leasede aktiv ved udløb af leasingperioden 
tilfalder leasingtager, fx via reduktioner i den sidste 
leasingydelse 

•  Leasingtager kan fortsætte leasingkontrakten efter 
udløb til en fordelagtig leje. 

Dette betyder principielt, at alle leasingforhold, hvor nyt-
teværdien af det leasede aktiv i hele – eller i størstedelen 
af – dets levetid tilkommer leasingtager, skal behandles 
som finansiel leasing. I andre tilfælde – fx et tidsbegræn-
set lejemål for lokaler – vil der typisk være tale om opera-
tionel leasing. 

Når en aftale om leasing af grunde og bygninger skal ka-
tegoriseres, skal grunde og bygninger vurderes hver for 
sig. Kategoriseringen af grunde som enten finansiel eller 
operationel leasing vurderes på samme måde, som an-
dre leasede aktiver vurderes. Det faktum, at grunde ofte 
har en ubestemmelig økonomisk levetid, er dog et væ-
sentligt element ved vurderingen af, om leasingtager har 
overtaget størstedelen af nytteværdien af grunden. Byg-
ningsdelen kategoriseres ligeledes som enten finansiel 
eller operationel leasing.

Finansielt og operationelt leasede investeringsejendom-
me kan indregnes til dagsværdi efter IAS 40, Investerings
ejendomme, hvis aftalen behandles som en finansiel lea-
singkontrakt. I så fald er der ikke krav om opdeling i 
grund og bygning.

IAS 17 
– Leasing

Klassifikation af leasingkontrakter
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En aftale om finansiel leasing skal indregnes i leasingta-
gers balance som et leasingaktiv og en leasingforpligtel-
se og dermed regnskabsmæssigt behandles på samme 
måde, som om leasingtageren havde købt aktivet. Lea-
singaktivet og -forpligtelsen indregnes ved leasingperio-
dens begyndelse til den laveste værdi af det leasede ak-
tivs dagsværdi og nutidsværdien af minimums ydels- 
erne. Når nutidsværdien af minimumsydelserne bereg-
nes, anvendes leasingkontraktens interne rente som 
diskonteringsfaktor. Hvis denne ikke kan opgøres, an-
vendes leasingtagers marginale lånerente. 

Ved en aftale om leasing af grund og bygning fordeles 
leasing ydelsen mellem de to elementer i forhold til de-
res respektive dagsværdier. Hvis leasingydelserne ikke 

kan fordeles pålideligt, skal hele leasingkontrakten kate-
goriseres som finansiel leasing, medmindre det tydeligt 
fremgår, at begge elementer er operationelle leasing-
kontrakter.

Et finansielt leaset aktiv skal afskrives på samme måde 
som andre anlægsaktiver, der ejes af leasingtager. Fi-
nansiel leasing medfører afskrivning af aktivet og en fi-
nansieringsomkostning for hver regnskabsperiode. 
Summen af disse svarer normalt ikke præcist til den 
leasingydelse, der skal betales i perioden, og virksom-
heden kan derfor ikke blot omkostningsføre den fakti-
ske leasingydelse. Leasingforpligtelsen behandles som 
et annuitetslån.

Leasingydelser ifølge en operationel leasingkontrakt skal 
indregnes som omkostning i resultatet løbende hen over 
leasingperioden på et lineært grundlag, medmindre an-
den systematisk metode er mere retvisende. 

SIC–15 foreskriver desuden, at incitamentsfordele ved 
indgåelse eller fornyelse af en operationel leasingkon-
trakt skal indregnes som en reduktion af leasingydelsen 
hen over leasingperioden, uanset incitamentets art, 
form eller betalingstidspunkt. Fordelen indregnes typisk 
lineært. 

Regnskabsmæssig behandling af finansiel leasing

Regnskabsmæssig behandling af operationel leasing

Leasingtager skal i regnskabet oplyse om den regn-
skabsmæssige værdi for hver af de enkelte kategorier 
af aktiver. 

Der skal vises en afstemning af de totale minimums-
leasingydelser pr. balancedagen sammenlignet med 
nutidsværdien. Der skal også  oplyses om de totale 
minimumsydelser og deres nutidsværdi fordelt på for-
fald under 1 år, mellem 1 og 5 år og over 5 år. 

Der skal oplyses om betingede lejeydelser, der er om-
kostningsført i resultatet. 

Der skal for et fremlejet aktiv oplyses om fremtidige 
minimumslejeindtægter.
 

Desuden skal oplysningskravene i IFRS 7, Finansielle in
strumenter: Oplysninger, om finansielle forpligtelser 
iagttages for forpligtelser ifølge finansielle leasingkon-
trakter. 

Der skal gives en generel beskrivelse af væsentlige 
leasingarrangementer inklusiv – men ikke begrænset 
til – grundlaget for betingede lejeydelser og i givet fald 
betingelserne for at forlænge lejekontrakten samt 
eventuelle købsoptioner og prisstigningsklausuler. 

Der skal også oplyses om særlige restriktioner i lea-
singtagers dispositionsmuligheder som følge af lea-
singarrangementet, såsom udbyttebegrænsning og 
manglende mulighed for at stifte yderligere forpligtel-
ser eller flere leasingkontrakter.

Oplysninger i regnskabet 
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Leasingtager skal i regnskabet angive de leasingy-
delser, der er omkostningsført i regnskabsåret. 

Oplysningskravene i IFRS 7 om finansielle forpligtel-
ser skal også iagttages for forpligtelser ifølge opera-
tionelle leasingkontrakter. 

Der skal også gives en generel beskrivelse af væ-

sentlige leasingkontrakter på samme måde som fi-
nansiel leasing (se ovenfor). 

Der skal oplyses om de totale fremtidige leasingy-
delser opdelt på under 1 år, mellem 1 og 5 år og 
over 5 år. Er der tale om fremleje, skal der gives vis-
se oplysninger om dette. 

Når et aktiv sælges og lejes tilbage (sale-and-leaseback) i 
form af en finansiel leasingkontrakt, skal beløbet, hvor-
med salgsprisen overstiger den regnskabsmæssige vær-
di, udskydes og amortiseres over leasingperioden. 

Når det solgte aktiv derimod lejes tilbage i form af en 
operationel leasingkontrakt, er den regnskabsmæssige 
behandling mere kompliceret. I sådanne tilfælde er der 
fire mulige udfald. Disse er angivet nedenfor. 

Opgørelsen af eventuelle avancer eller tab afhænger så-
ledes af det leasede aktivs regnskabsmæssige værdi, 
dagsværdien og salgsprisen. Vi henviser i øvrigt til IAS 
17’s Implementation Guidance, der indeholder en oversigt 
over specifikke situationer og tilhørende regnskabsmæs-
sig behandling.

SIC–27 omhandler problemstillinger, som kan opstå i 
forbindelse med arrangementer mellem en virksomhed 
og en uafhængig tredjemand, som er baseret på lea-
singkontrakter. Fortolkningsbidraget er fundamentalt 
og kræver bl.a., at det vurderes, hvornår en række  
transaktioner er sammenhængende (når de kun kan 
forstås som en helhed). Den regnskabsmæssige  
behandling skal afspejle indhold frem for formalia.

Sale-and-leaseback-transaktioner

Saleandoperatingleaseback
Omstændighed Regnskabsmæssig behandling

Det fremgår klart, at transaktionen er aftalt til dags-
værdi.

Eventuel avance eller tab skal indregnes med det 
samme.

Salgsprisen er aftalt til under dagsværdien. Eventuel avance eller tab skal indregnes med det sam-
me, undtagen hvis tabet godtgøres ved lavere fremtidi-
ge leasingydelser end markedsprisen. I sådanne tilfæl-
de skal tabet udskydes og amortiseres hen over 
perioden, hvor aktivet forventes anvendt.

Salgsprisen er aftalt til over dagsværdien. Det beløb, hvormed salgsprisen overstiger dagsværdi-
en, skal udskydes og amortiseres over perioden, hvor 
aktivet forventes anvendt.

Dagsværdien på transaktionstidspunktet er lavere end 
den regnskabsmæssige værdi.

En nedskrivning svarende til forskellen skal indregnes 
med det samme.

Oplysninger i regnskabet 
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Leasinggivere skal indregne finansielt leasede aktiver i 
balancen som et tilgodehavende til et beløb, der svarer 
til nettoinvesteringen i leasingkontrakten. Indregning af 
finansieringsindtægter skal baseres på et mønster, der 
afspejler et konstant periodisk afkast af nettoinvesterin-
gen. 

Leasinggivere skal præsentere aktiver, som er tilknyttet 
operationelle leasingkontrakter, i balancen i overens-
stemmelse med aktivernes art (jf. fx IAS 16, Materielle 
anlægsaktiver eller IAS 38, Immaterielle aktiver). Leasing-
indtægter skal indregnes i resultatet på et lineært 
grundlag over leasingperioden, medmindre anden  
systematisk metode er mere retvisende. Afskrivninger 

på afskrivningsberettigede leasede aktiver skal fore-
tages efter IAS 16 eller IAS 38. IAS 36, Værdiforringelse af 
aktiver, finder tilsvarende anvendelse på leasede aktiver.

Der er endvidere yderligere detaljerede oplysningskrav 
for leasinggiver (både vedrørende finansielle og opera-
tionelle leasingkontrakter) i IAS 17 udover de krav i IFRS 
7, der også gælder for leasinggivere.

Desuden gælder oplysningskravene i IAS 16, IAS 36, IAS 
38, IAS 40 og IAS 41, Landbrug for leasinggivere for de 
aktiver, som udlejes gennem operationelle leasingkon-
trakter.

Leasingkontrakter i leasinggivers regnskab
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IAS 19
Omhandler Personaleydelser, herunder pensionsordninger

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 14, Begrænsninger ved indregning af pensionsaktiver, krav til
 minimumsdækninger og deres interaktion
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IAS 19 omhandler arbejdsgiveres regnskabsmæssige 
behandling af vederlag til medarbejderne (personale-
ydel ser). Formålet med IAS 19 er at fastlægge, hvornår 
og med hvilke beløb virksomheden skal indregne 
personale ydelser i regnskabet.

Standarden fastlægger også krav til oplysningerne i  
no terne om personaleydelser.

Begrebet personaleydelser omfatter ifølge IAS 19 
følgen de fire kategorier:

• Kortfristede personaleydelser, såsom løn, gager, 
sociale ydelser, ferie- og sygedagpenge samt 
overskudsdeling, bonus, og ikke-kontante ydelser 
såsom fri bil, tjenestebolig eller andre goder, der 
forfalder inden for et år efter periodens slutning

• Pensionsordninger (bidragsbaserede og ydelses-
baserede) og andre ydelser efter fratrædelse (fx livs- 
og sygeforsikring)

• Andre langfristede personaleydelser, såsom betalt 
orlov, jubilæumsgratiale, og ydelser som overskuds-
deling og bonus, der forfalder senere end et år efter 
periodens slutning

• Fratrædelsesgodtgørelser.

IAS 19
– Personaleydelser
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Indregningsbestemmelserne i IAS 19 kan opsummeres således:

Ovennævnte kategorier har forskellige karakteristika og behandles derfor regnskabsmæssigt forskelligt. 

Type af personaleydelse Regnskabsmæssig behandling

Kortfristede personaleydelser Indregnes, når medarbejderen har udført arbejdsydel-
ser til gengæld for disse omkostninger.

Bidragsbaserede pensionsordninger Indregnes, når medarbejderen har udført arbejdsydel-
ser til gengæld for de bidrag, virksomheden har indbe-
talt.

Ydelsesbaserede pensionsordninger • Ordningens forpligtelser måles til nutidsværdi ved 
at bruge en særlig metode – projected unit credit- 
metoden – og en diskonteringssats, der er baseret 
på erhvervsobligationer af høj kvalitet

• Ordningens aktiver måles til dagsværdi og 
modregnes i ordningens forpligtelser

• Pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle 
regnskabsår indregnes i resultatet som en 
omkostning (current service cost)

• Pensionsomkostninger vedrørende tidligere 
regnskabsår indregnes i resultatet (past service cost)

• Gevinster eller tab ved afkortning eller afvikling af 
en ordning indregnes i resultatet, når afkortningen 
eller afviklingen finder sted

• Forrentning af ordningens nettoforpligtelse/-aktiv 
indregnes i resultatet

• Aktuarmæssige gevinster og tab indregnes straks i 
øvrig totalindkomst.

Andre langfristede personaleydelser  
(ved fortsat ansættelse)

Der anvendes en mere simpel metode end for ydelses-
baserede pensionsordninger. Aktuarmæs sige gevinster 
og tab indregnes straks i resultatet.

Fratrædelsesgodtgørelser
(ved opsigelse eller førtidig fratrædelse)

Indregnes på det tidligste tidspunkt af
i. tidspunktet, hvor virksomheden ikke længere kan 

trække tilbuddet om fratrædelsesgodtgørelse 
tilbage, og

ii. tidspunktet for indregning af tilknyttede hensatte 
forpligtelser til omstrukturering.
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Kortfristede personaleydelser, såsom løn og gager mv., 
er sædvanligvis ikke komplicerede, da de ikke kræver 
ak tuarmæssige eller andre særlige beregningsmæssige 
for udsætninger eller diskontering. Når en medarbejder 
har udført arbejde for virksomheden i perioden, skal 
ydelsen i forbindelse med det udførte arbejde indreg-
nes på føl gende måde:

• En omkostning, medmindre andre standarder 
kræver eller tillader, at ydelserne aktiveres (fx som 
en del af produktionsomkostninger for varelagre 
eller materielle/immaterielle anlægsaktiver)

• En forpligtelse efter fradrag af allerede udbetalte 
ydelser. Hvis der er udbetalt for meget, indregnes 
forskellen som et aktiv, hvis det medfører 
reducerede fremtidige betalinger.

Som kortfristede personaleydelser indregnes optjente 
og akkumulerede feriepenge eller dagpenge, der kan 
over føres til næste periode, da disse udgør en forplig-
telse. Virksomheden vurderer, hvor stor en del af de 
skyldige ydelser vedrørende det allerede udførte arbej-
de, der for ventes afregnet i den næste periode, og må-
ler forpligtel sen i overensstemmelse hermed. Forvente-
de omkostnin ger til overskudsdeling og bonusordninger 
indregnes kun, når virksomheden har en juridisk eller 
faktisk for pligtelse og kan foretage et pålideligt skøn 
over beløbets størrelse.

Pensionsordninger omfatter alle typer aftaler, ifølge 
hvil ke en virksomhed yder vederlag til medarbejdere ef-
ter ansættelsesforholdets ophør – med undtagelse af 
fra trædelsesgodtgørelser og egenkapitalbaserede 
afløn ningsordninger (jf. hhv. behandling nedenfor og 
IFRS 2, Aktiebaseret vederlæggelse). Ordningerne kan 
klassifice res som enten bidragsbaserede eller ydelses-
baserede pensionsordninger. Pensionsordninger er 
omfattet, uan set om der etableres en selvstændig  
enhed, fx i form af en fond eller en pensionskasse, til  
at håndtere ordnin gens ind- og udbetalinger.

Bidragsbaserede ordninger er karakteriseret ved, at  
virksomheden mod at betale et aftalt bidrag frigør sig fra 
alle forpligtelser i forbindelse med pensionsordningen. 
Virksomhedens risiko er således begrænset, idet den kun 
er forpligtet til at betale de aftalte bidrag, og det er med -
arbejderen, der bærer risikoen for, at de indbetalte  

bidrag er utilstrækkelige til at opnå fx et givet pensionsni-
veau. Dette vil være typisk for danske pensionsordninger.

Ved ydelsesbaserede ordninger har virksomheden en 
forpligtelse til at yde en pension af en given størrelse, 
når medarbejderen pensioneres. Det er således virk-
som heden, der bærer risikoen for, at de foretagne 
hensæt telser/indbetalinger måtte vise sig at være util-
strækkelige til at opfylde pensionsforpligtelsen. Til gen-
gæld vil en eventuel ”overfinansiering” af pensionsord-
ningen oftest tilfalde virksomheden.

Ydelsesbaserede ordninger er typisk alene relevante for 
udenlandske virksomheder – og dermed for danske 
kon cerner med udenlandske dattervirksomheder – 
men forekommer dog i Danmark (bl.a. for visse direk-
tører).

Kortfristede personaleydelser

Kategorisering af pensionsordninger m.v.

IAS 19 indeholder ikke specifikke oplysningskrav for 
kortfristede personaleydelser, men henviser i ste-
det til andre standarder. Fx kræver IAS 1, Præsenta
tion af regnskaber oplysning om personaleomkost-

ninger, og IAS 24, Oplysning om nærtstående parter 
kræver op lysning om personaleydelser til nøgleper-
soner i ledelsen.

Oplysninger i regnskabet 
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Ydelsesbaserede ordninger omfatter alle andre ord-
ninger end de bidragsbaserede. De ydelsesbaserede 
pensionsord ninger er betydeligt mere komplekse end 
de bidragsbase rede ordninger. Dette skyldes, at målin-
gen af forplig telsens størrelse skal baseres på en ræk-
ke aktuarmæssige forudsætninger. Derudover skal for-
pligtelsen diskonteres, da den ofte indfries flere år 
efter, at medarbejderen har optjent ret til pensionen.

Ydelsesbaserede pensionsordninger kan være uaf-
dække de, dvs. at bruttoforpligtelsen er indregnet fuldt 
ud i virk somhedens balance, eller de kan være helt  
eller delvist dækket ved indbetalinger fra virksomhe-
den (og eventu elt fra medarbejderne) til en særlig 
fond, der er juridisk uafhængig af virksomheden selv, 
og hvorfra de fremtidi ge pensionsudbetalinger vil ske.

Uanset om pensionsordningens aktiver er udskilt i en 
særlig pensionskasse eller er ejet direkte af virksom   he-
den, har virksomheden ved en ydelsesbaseret ordning 
påtaget sig den aktuarmæssige og den investeringsmæs-
sige risiko, der er forbundet med pensionsordningen. 
Derfor vil den løbende omkostning i resultatet ikke nød-
vendigvis være sammenfaldende med de løbende indbe-
talinger til ordningen.

Opgørelse i hovedtræk
Pensionsforpligtelsen opgøres principielt som den 
aktu armæssige beregning af den tilbagediskonterede 
forplig telse til fremtidige pensionsudbetalinger, som 
medarbej derne har optjent. Herfra trækkes dagsvær-
dien af eventuelle aktiver i ordningen. Aktuarerne ta-
ger ved op gørelsen af forpligtelsen hensyn til forvent-
ninger om fra træden, dødelighed, lønstigninger mv.

Opgørelsen af en ydelsesbaseret pensionsordning 
omfat ter i hovedtræk følgende:

1. Baseret på aktuarmæssige beregninger udar-
bejdes et pålideligt skøn over størrelsen af den 
fremtidige pensionsydelse, som medarbejderen 
har optjent ret til som vederlag for udført arbejde i 
det aktuelle og tidligere regnskabsår. Dette inde-
bærer, at virksomheden opgør, hvor stor en ydelse, 
der skal henføres til den aktuelle og tidligere 
 perioder. Derudover skal virksomheden udøve  
aktuarmæssige skøn over demografiske variabler 
(som fx personaleudskiftning og dødelighed) og 
økonomiske variabler (fx fremtidige lønstigninger), 
der påvirker størrelsen af de fremtidige pensions-
ydelser.

Ydelsesbaserede ordninger

Virksomheden skal i regnskabet oplyse størrelsen af 
periodens omkostninger til bidragsbaserede 
pensions ordninger. Desuden kan det være relevant 

med oplysning ifølge IAS 24 om personaleydelser til 
nøgleperso ner i ledelsen.

Bidragsbaserede pensionsordninger

Oplysninger i regnskabet

Bidragsbaserede pensionsordninger er relativt simple, 
idet virksomheden betaler et løbende bidrag baseret på 
regn skabsårets optjening, hvorefter virksomheden ikke 
er for pligtet yderligere. Når en medarbejder har udført 
arbejde for virksomheden i regnskabsåret, skal bidraget 
i forbindelse med det udførte arbejde indregnes på 
følgende måde:

• En omkostning, medmindre andre standarder 
kræver eller tillader, at bidragene aktiveres (fx som 
en del af produktionsomkostninger for varelagre 
eller materielle/immaterielle anlægsaktiver).

• En forpligtelse efter fradrag af allerede udbetalte 
bidrag. Hvis der er betalt for meget, indregnes 
forskellen som et aktiv, hvis det medfører 
reducerede fremtidige bidrag.

Kun når bidraget forfalder mere end et år efter regn-
skabsårets slutning, skal forpligtelsen diskonteres.
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2. De beregnede optjente ydelser tilbagediskonteres 
til nutidsværdi, ligesom periodens omkostning (cur
rent service cost) opgøres som den del af stigningen 
i nutidsværdien, som kan henføres til medarbej-
dernes udførte arbejde i den aktuelle periode. Nu-
tidsværdien opgøres ved at anvende den såkaldte 
projected unit credit-metode.

3. Dagsværdien af ordningens aktiver på balanceda-
gen opgøres.

4. Der beregnes en forrentning af ordningens netto-
forpligtelse/-aktiv ved regnskabsårets begyndelse, 
reguleret for årets ind- og udbetalinger, og ved an-
vendelse af diskonteringssatsen fastlagt ved regn-
skabsårets begyndelse.

5. Aktuarmæssige gevinster og tab opgøres. Aktuar-
mæssige gevinster og tab opstår som følge af, at 
det faktiske forløb adskiller sig fra det forventede 
forløb, og på grund af ændrede aktuarmæssige 
forudsætninger (se beskrivelsen nedenfor).

6. Når eksisterende ordninger ændres, eller nye ord-
ninger indføres, opgøres de omkostninger, der kan 
henføres til tidligere perioder (past service cost) som 
følge heraf.

7. Hvis eksisterende ordninger er blevet afkortet eller 
afviklet, opgøres gevinster og tab som følge heraf.

Balancen
I balancen skal pensionsforpligtelsen/-aktivet opgøres 
til:

• Nutidsværdien af forpligtelsen på balancedagen, 
før fradrag af aktivernes dagsværdi,

• minus dagsværdien på balancetidspunktet af ord-
ningens aktiver.

Hvis beløbet er negativt, indregnes det – med visse 
be grænsninger – som et aktiv. Et aktiv fremkommer  
typisk for ordninger, hvor værdien af aktiverne over-
stiger de op gjorte forpligtelser, dvs. hvor ordningen er 
overfinansieret.

IFRIC 14 indeholder vejledning om, hvordan begræns-
ningsreglerne for indregning af pensionsaktiver i 
balan cen skal forstås. Endvidere beskrives den regn-
skabsmæs sige behandling af minimumsindbetalinger, 
både når indbetalingerne skyldes en aktuel underdæk-
ning, og når de skal dække medarbejdernes fremtidige 
optjening af pensionsydelser.

Virksomheden skal regelmæssigt opgøre nutidsværdi-
en af forpligtelserne og dagsværdien af ordningens 
 aktiver. Standarden anbefaler, men kræver ikke, at en 
aktuar in volveres i opgørelsen af forpligtelserne.

Resultatet
I resultatet indregnes nettoværdien af følgende 
kompo nenter (bortset fra de tilfælde, hvor en anden 
standard tillader indregning som en del af kostprisen 
for et aktiv):

• Løbende pensionsomkostninger for den aktuelle 
periode (current service cost)

• Omkostninger for tidligere perioder (past service 
cost)

• Effekten af afkortede eller afviklede ordninger 
• Nettorenteomkostninger vedrørende den ydelses-

baserede nettopensionsforpligtelse eller nettoren-
teindtægter fra det ydelsesbaserede nettopen-
sionsaktiv. 

Pensionsomkostningerne vedrørende tidligere peri-
oder kan være både positive og negative, afhængigt  
af om der indføres nye eller forøgede ydelser, eller  
eksisterende ydelser reduceres.

I øvrig totalindkomst indregnes aktuarmæssige  
gevinster og tab samt effekten af begrænsninger i ind-
regning af pensionsaktiver. 

Det faktiske afkast af ordningens aktiver indgår lige-
ledes i øvrig totalindkomst fratrukket den beregnede 
forrentning af nettoforpligtelsen/-aktivet.

Renteomkostning
Diskonteringssatsen – og rentesatsen til beregning af 
årets forrentning af nettoforpligtelsen/-aktivet – skal 
opgøres med udgangspunkt i markedsafkastet på  
balancedagen af erhvervsobligationer af høj kvalitet. 
Erhvervsobligationerne skal være udstedt i samme  
valuta, som pensionsydelsen skal betales i (men skal 
ikke nødvendigvis være udstedt i samme land, som 
ydelsen skal udbetales fra). Alternativt anvendes stats-
obligationer, hvis der ikke findes noget omfattende og 
likvidt marked for erhvervsobligationer af høj kvalitet. 
Diskonteringssat sen skal afspejle en varighed, der 
stemmer overens med den tidsmæssige placering af 
ydelserne, men ikke den aktuarmæssige risiko eller  
investeringsrisikoen. Desuden må diskonteringssatsen 
ikke afspejle virksomhedens egen kreditrisiko.
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Renteomkostningerne/-indtægterne beregnes ved at 
gange diskonte ringssatsen primo regnskabsåret med 
den opgjorte nettoforpligtelse/-aktiv primo regnskabs-
året, reguleret for årets ind- og udbetalinger.

Nettorenteomkostninger og -indtægter indregnes i  
resultatet fx sammen med personaleomkostninger  
eller finansielle poster.

Aktuarmæssige gevinster og tab
Aktuarmæssige gevinster og tab opstår af flere 
forskelli ge årsager, fx fordi medarbejderne ønsker tidli-

gere pen sionering end forventet, fordi lønstigningerne 
bliver an derledes end forudsat, at diskonteringssatsen 
ændres, eller fordi de aktuarmæssige forudsætninger 
om fratrædelser eller forventede levetider ændres. I 
det lange løb tenderer sådanne aktuarmæssige gevin-
ster og tab mod at udligne hinanden, men de kan 
medføre relativt store udsving fra den ene periode til 
den anden. 

IAS 19 kræver, at alle aktuarmæssige gevinster og tab 
indregnes straks i øvrig totalindkomst uden mulighed 
for senere recirkulering til resultatet. 

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

IFRS tillader ikke anvendelse af korridormetoden ved 
indregning af aktuarmæssige gevinster og tab.

Ifølge ÅRL kan virksomheder med pensionsforpligtel-
ser, der på tidspunktet for ikrafttrædelse af den ænd - 
rede ÅRL (1. januar 2016) var indregnet ved brug af 
korridormetoden, fortsætte hermed frem til og med 
regnskabsår, der begynder før den 1. januar 2021.

Medarbejderbidrag
Medarbejderes indbetaling (eller indbetalinger fra 
tredjemand) til ordningen reducerer virksomhedens 
omkostning vedrørende pensionsordningen. Redukti-
onen indregnes i resultatet over de perioder, hvor 
medarbejderen leverer arbejdsydelsen, hvis bidragets 
størrelse afhænger af antal år, hvor der leveres ar-
bejdsydelser. Hvor dette ikke er tilfældet, kan virksom-
heden vælge at indregne omkostningsreduktionen 
straks, eller over de perioder, hvor medarbejderen  
leverer arbejdsydelsen.

Pensionsomkostninger vedrørende tid ligere  
perioder
Pensionsomkostninger vedrørende tidligere perioder 
kan opstå, når virksomheden indfører en ydelsesbase-
ret pensi onsordning eller ændrer ydelserne i henhold 
til en eksiste rende ydelsesbaseret pensionsordning. 
Effekten af æn dringer for tidligere perioder indregnes 
straks i re sultatet som en del af personaleomkost-
ninger.

Afkortning eller afvikling af pensionsordninger 
En afkortning finder sted, når virksomheden enten er 
for pligtet til væsentligt at reducere antallet af ansatte, 
som er omfattet af en pensionsordning, fx ved lukning 
af et pro duktionsanlæg, eller ændrer vilkårene i en 
ydelsesbaseret pensionsordning, således at en  
væsentlig del af nuværen de ansattes fremtidige  
arbejdsydelser ikke eller kun i be grænset omfang be-
rettiger til pensionsydelser.

En afvikling finder sted, når virksomheden foretager 
en transaktion, der fjerner enhver yderligere retlig  
eller fak tisk forpligtelse vedrørende en del af eller alle 
ydelser i en ydelsesbaseret pensionsordning, fx ved en 
engangsind betaling til en pensionskasse eller et forsik-
ringsselskab uden yderligere forpligtelser for virksom-
heden.

Gevinst eller tab ved afkortning eller afvikling skal 
indreg nes straks i resultatet som en del af personale-
omkostninger.
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IAS 19 indeholder omfattende notekrav for ydelsesba-
serede pensionsordninger. Oplysningskravene omfat-
ter:

• En generel beskrivelse af den enkelte type pen-
sionsordning, herunder pensionsordningens 
karakteristika og de dermed forbundne risici.

• En afstemning fra primo til ultimo for pensions-
aktiver, pensionsforpligtelser, effekt af loft for 
indregning af pensionsaktiver samt eventuelle 
refusionsrettigheder. Afstemningerne skal inde-
holde følgende (hvis relevant):
o Årets pensionsomkostning
o Forrentning af nettoforpligtelsen/-aktivet
o Genmåling opdelt på: 

o Afkast på pensionsaktiverne ekskl. beløb, 
der indgår i forrentning af nettofor-
pligtelsen/-aktivet primo

o Aktuarmæssige gevinster og tab vedr. 
ændringer i demografiske forudsætninger

o Aktuarmæssige gevinster og tab vedr. 
ændringer i finansielle forudsætninger

o Ændringer i effekten af loft for indregning 
af pensionsaktiv ekskl. forrentning af 
nettoforpligtelsen/-aktivet primo

o Pensionsomkostninger vedr. tidligere perioder
o Valutakursændringer
o Indbetalinger til ordningen fordelt på ind-

betalinger fra virksomheden og fra medar-
bejderne

o Udbetalinger fra ordningen (evt. betalinger 
ifm. afvikling af ordningen vises særskilt)

o Effekt af virksomhedssammenslutninger og 
salg af virksomheder

• Specifikation af pensionsaktiver fordelt på 
aktivtyper, med opdeling af hver aktivtype på 
aktiver med og uden en noteret markedspris.

• Dagsværdien af virksomhedens egne finansielle 
instrumenter samt ejendomme og andre aktiver, 
der er anvendt af virksomheden, og som indgår i 
ordningens aktiver.

• Detaljerede oplysninger om anvendte aktuar-
mæssige forudsætninger. Forudsætningerne 
kræves angivet i absolutte tal (fx en anvendt 
procent) og ikke blot som et interval mellem 
forskellige procentsatser eller andre variabler.

• Følsomhedsanalyse for væsentlige aktuar-
mæssige forudsætninger. Metoder og skøn 
anvendt til følsomhedsanalyserne samt evt. 
ændringer i disse i forhold til året før skal oplyses.

• Beskrivelse af evt. strategier for matching af 
pensionsaktiv og -forpligtelse, fx brug af annui-
teter eller swaps med lange løbetider. 

• Beskrivelse af fundingaftaler/-politik, forventede 
indbetalinger til ordningen i det førstkommende 
regnskabsår samt information om forfaldsprofil 
for pensionsforpligtelsen.

• Særlige oplysningskrav for ordninger, der omfatter 
flere virksomheder (multiemployer plans).

• Særlige oplysningskrav for ordninger, hvor risici 
deles af virksomheder under samme bestem-
mende indflydelse.

Desuden kan det være relevant med oplysning ifølge 
IAS 24 om pensionsydelser til nøglepersoner i ledel-
sen og transaktioner med nærtstående parter (pensi-
onsfond) samt eventualforpligtelser vedr. pensions-
ordninger ifølge IAS 37, Hensatte forpligtelser, even tual  
forpligtelser og eventualaktiver.

Oplysninger i regnskabet
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Fratrædelsesgodtgørelser dækker over to typer af godt-
gørelser, herunder godtgørelse udbetalt for udført  
arbejde og godtgørelse udbetalt i forbindelse med fra-
trædelse.

Fratrædelsesgodtgørelse indregnes som en forpligtelse 
på det tidligste tidspunkt af

1) tidspunktet, hvor virksomheden ikke længere kan 
trække tilbuddet om fratrædelsesgodtgørelse 
tilbage, og

2) tidspunktet for indregning af tilknyttede hensatte 
forpligtelser til omstrukturering, jf. IAS 37.

I førstnævnte tilfælde er dette, når virksomheden er på-
viseligt (fx legalt eller kontraktligt) forpligtet til at yde godt-
gørelse til medarbejdere i forbindelse med opsigelse,  
el ler når virksomheden har tilbudt medarbejdere favora-
ble fratrædelsesordninger for at tilskynde til førtidig fra-
træ delse, og når dette er accepteret af medarbejderen.

I sidstnævnte tilfælde skønnes virksomhedens for-
pligtelse ud fra det antal medarbejdere, som forventes 
at acceptere tilbuddet. Endvidere skal virksomheden 
udarbejde en detaljeret, formel plan for fratrædelserne 
og må ikke have nogen realistisk mu lighed for at trække 
planen tilbage. Forventes hele godtgørel sen udbetalt 
mere end 12 måneder efter balancedagen, indreg nes 
forpligtelsen til dens tilbagediskonterede værdi.

Fratrædelsesgodtgørelser  
(ved opsigelse eller førtidig fratrædelse)

IAS 19 indeholder ikke specifikke oplysningskrav for 
langfristede personaleydelser, men henviser i stedet 
til andre standarder, fx hvis den tilknyttede omkost-
ning er så væsentlig for forståelsen af årsrapporten, at 

oplysning herom er krævet efter IAS 1. Desuden kan 
det være relevant med oplysning ifølge IAS 24 om 
perso naleydelser til nøglepersoner i ledelsen.

Oplysninger i regnskabet 

Oplysninger i regnskabet

Andre langfristede personaleydelser omfatter fx jubi - 
læ ums- eller tilsvarende langfristede godtgørelser samt 
bo nusordninger e.l., der ikke forventes fuldt udbetalt  
inden 12 måneder efter balancedagen.

Standardens krav til indregning og måling af disse ydel-
ser er væsentligt mindre omfattende end for pensions-
ordninger. Forpligtelsen måles til nutidsværdien på  
ba lancedagen, fratrukket dagsværdien af de eventuelle 
aktiver, som direkte skal afdække forpligtelsen, og aktu-
armæssige gevinster og tab indregnes straks i resulta-
tet.

Dette indebærer fx, at en virksomhed ifølge IAS 19 skal 
indregne en hensat forpligtelse til jubilæumsgodtgørel-
ser, som den er retligt eller faktisk forpligtet til at af-
holde i til fælde af medarbejderens jubilæum, i takt med 
optjenin gen heraf. Dette skyldes, at en ordning, der 
 giver ret til udbetaling af jubilæumsgodtgørelser efter 
nærmere an givne beskæftigelsesperioder, reelt er en 
ydelses baseret ordning, uanset at den fremtidige ydelse 
(jubilæumsgodt gørelsen) er betinget af, at den ansatte 
fortsat er ansat på et givet fremtidigt tidspunkt. Ved 
måling af forpligtelsen, tages der hensyn til sandsynlig-
heden for, at ansatte ikke opnår at være ansat i en peri-
ode, som berettiger til udbetaling af jubilæumsgratiale.

Andre langfristede personaleydelser  
(ved fortsat ansættelse)

IAS 19 indeholder ikke specifikke oplysningskrav for 
fratrædelsesgodtgørelser. Oplysning kan være rele-
vant ifølge IAS 37 om eventualforpligtelser og ifølge 

IAS 1 og IAS 24, som nævnt ovenfor vedrørende an-
dre langfristede personaleydelser til nøglepersoner i 
ledelsen.
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IAS 20
Omhandler Offentlige tilskud og oplysning om andre former for offentlig støtte

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 12, Koncessionsaftaler
 SIC–10, Offentlig støtte – ingen konkret forbindelse til driftsaktiviteter 
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Standarden foreskriver den regnskabsmæssige be-
handling af og oplysninger om offentlige tilskud samt 
oplysninger om andre former for offentlig støtte.

Offentlige tilskud skal indregnes, når det er rimeligt sik-
kert, at virksomheden vil opfylde de tilknyttede betingel-
ser, og at tilskuddene vil blive modtaget. 

Et eftergivelseslån fra en offentlig myndighed behandles 
som offentligt tilskud, når der er rimelig sikkerhed for, at 
virksomheden vil opfylde betingelserne for at få eftergi-
vet lånet. Som udgangspunkt skal et eftergivelseslån 
derfor passiveres, indtil betingelserne for at få det efter-
givet er opfyldt. 

Fordelen ved et lån fra en offentlig myndighed med en 
rente under markedsrenten behandles som et offentligt 
tilskud. Fordelen måles til forskellen mellem lånets vær-
di på lånetidspunktet, som opgøres i overensstemmelse 
med IFRS 9, Finansielle instrumenter, og det modtagne 
beløb. 

Ifølge IFRIC 12 skal eventuelle aktiver, som en virksom-
hed modtager fra det offentlige som en del af betalingen 
for de ydelser, som virksomheden leverer i henhold til en 
koncessionsaftale, ikke behandles som et offentligt til-
skud.

Offentlige tilskud skal indtægtsføres i resultatet på et sy-
stematisk grundlag over de regnskabsår, der er nødven-
dige for, at tilskuddene kan modsvare de omkostninger, 
der er ydet tilskud til. Tilskuddene må ikke krediteres di-
rekte på egenkapitalen. 

SIC–10 foreskriver, at selvom der ikke foreligger betin-
gelser, der specifikt knytter sig til virksomhedens drifts-
aktiviteter (ud over kravet om at drive virksomhed inden 
for visse regioner eller brancher, fx egnsudviklingsstøt-
te), skal sådanne offentlige tilskud ikke krediteres direk-
te på egenkapitalen. 

IAS 20 
– Offentlige tilskud og oplysning om  
andre former for offentlig støtte

Indregning
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Offentlige tilskud til aktiver indregnes i balancen enten 
som en periodeafgrænsningspost eller ved at fratrække 
tilskuddet i aktivets regnskabsmæssige værdi. Er der 

tale om afskrivningsberettigede aktiver, skal det eventu-
elt passiverede tilskud indtægtsføres i samme takt, som 
aktivet afskrives. 

Der skal gives følgende oplysninger: 
•  Anvendt regnskabspraksis for offentlige tilskud, 

herunder hvilken præsentationsform der anven-
des i regnskabet.

•  Arten og omfanget af de offentlige tilskud, der er 
indregnet i regnskabet samt angivelse af andre for-
mer for offentlig støtte, som virksomheden har  

draget direkte nytte af. Eksempler på ikke indreg-
net offentlig støtte, der skal oplyses, er vederlagsfri 
rådgivning og garantistillelser, der ikke kan måles 
med rimelig sikkerhed.

• Uopfyldte forpligtelser og eventualposter 
 vedrørende indregnet offentlig støtte.

Oplysninger i regnskabet 

Forskelle mellem IFRS og dansk regnskabsregu
lering
Efter ÅRL skal offentlige tilskud til køb af anlægsakti-
ver indregnes som en periodeafgrænsningspost.

Modregning af offentlige tilskud i værdien af et aktiv 
stemmer således ikke overens med modregningsfor-
buddet i ÅRL.

Offentlige tilskud, der ydes som kompensation for alle-
rede afholdte omkostninger eller tab, uden at dette 
medfører yderligere fremtidige omkostninger, skal ind-
tægtsføres i resultatet i det regnskabsår, hvori det tilde-
les. 

Tilbagebetaling af offentlige tilskud skal regnskabsmæs-
sigt behandles som ændring af regnskabsmæssige skøn 
ifølge IAS 8, Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regn
skabsmæssige skøn og fejl. 

Tilbagebetaling af tilskud vedrørende indkomst modreg-
nes først i periodeafgrænsningsposter, der er forbun-

det med tilskuddet. Overstiger tilbagebetalingen en så-
dan periodeafgrænsningspost, eller er der ingen 
periodeafgrænsningspost, omkostningsføres tilbagebe-
talingen direkte i resultatet. 

Tilbagebetaling af et tilskud vedrørende et aktiv skal po-
steres som en forøgelse af aktivets regnskabsmæssige 
værdi eller som en reduktion af periodeafgrænsnings-
posten med det beløb, der skal betales tilbage. De sam-
lede yderligere afskrivninger, der ville være omkost-
ningsført til dato, hvis virksomheden ikke havde 
mod taget tilskuddet, indregnes straks som en omkost-
ning. 
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IAS 21
Omhandler Valutaomregning

Tilhørende IFRIC/SIC  IFRIC 16, Regnskabsmæssig afdækning af valutarisikoen i en investering i 
en udenlandsk enhed

 IFRIC 22, Valutakursomregning af forudbetalinger
 SIC–7, Indførelse af euroen
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Formålet med IAS 21 er at fastsætte de regnskabsmæs-
sige bestemmelser for transaktioner og mellemværen-
der i fremmed valuta, omregning af udenlandske aktivi-
teter, og hvordan virkningen af ændringer i valutakurser 
skal indregnes i regnskabet.  

Herunder er fastlæggelsen af den funktionelle valuta en 
central problemstilling i IAS 21, der også fastsætter reg-
ler for anvendelse af en anden præsentationsvaluta end 
den funktionelle valuta.

IAS 21 
– Valutaomregning

En virksomheds funktionelle valuta er den valuta, der 
anvendes ved målingen af de enkelte transaktioner, 
som indgår i regnskabet. 

Den funktionelle valuta er ofte den samme som virk-
somhedens bogføringsvaluta (forstået som den valu-
ta, de enkelte transaktioner registreres i), men dette 
behøver ikke altid være tilfældet.

En virksomheds præsentationsvaluta er den valuta, 
som virksomheden har valgt at aflægge sit regnskab i. 

Fremmed valuta er en valuta, der er forskellig fra virk-
somhedens funktionelle valuta.

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

ÅRL skelner ikke mellem målingsvaluta og præsen-
tationsvaluta.

Efter ÅRL skal indregning, måling og oplysninger 
foretages i danske kroner eller euro, dog kan virk-
somheden vælge en anden fremmed valuta, der er 
relevant for henholdsvis virksomheden og virksom-
hedens koncern.

Præsentationsvaluta
Den regnskabsaflæggende virksomhed kan vælge at 
præsentere sit regnskab i en hvilken som helst valuta. 
Virksomheden kan fx vælge at aflægge sit regnskab i 
virksomhedens funktionelle valuta, eller den kan vælge 
valutaen i det land, hvor virksomhedens modervirksom-
hed er hjemmehørende. 

Præsenterer en virksomhed sit regnskab i en anden  
valuta end den funktionelle valuta, skal regnskabet  
omregnes til præsentationsvalutaen efter ”nettoinve-
steringsmetoden”, som er beskrevet nedenfor.

Derudover kan virksomheden vælge at give suppleren-
de oplysninger i en anden valuta end præsentations-
valutaen (fx oplysning om hoved- og nøgletal i euro som 
supplement til oplysningerne i danske kroner) af hen-
syn til regnskabsbrugeren (såkaldt “convenience transla
tion”). Ved sådanne omregninger kræves der ikke anven-
delse af særlige bestemmelser. Det skal dog fremgå 
tydeligt, at disse omregninger ikke er sket i overensstem-
melse med IFRS.
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Funktionel valuta
Den regnskabsaflæggende virksomhed (modervirksom-
heden) og dattervirksomheder, associerede virksomhe-
der, joint ventures og filialer skal hver især fastlægge 
deres funktionelle valuta. Den funktionelle valuta behø-
ver ikke være – og vil ofte ikke være – den samme for de 
enkelte enheder i en koncern med udenlandske aktivi-
teter.

Når virksomheden fastlægger sin funktionelle valuta, 
skal følgende faktorer tages i betragtning:

•  Den valuta, der har den væsentligste indvirkning på 
virksomhedens salgspriser for varer og tjenesteydel-
ser

• Den valuta, der har den væsentligste indvirkning på 
 løn-, materiale- og andre omkostninger, som er 
 forbundet med levering af varer og tjenesteydelser.

Derudover kan den valuta, som virksomhedens finan-
siering optages i, og den valuta, som indbetalinger fra 
driftsaktiviteter normalt modtages i, være indikatorer 
for fastlæggelsen af den funktionelle valuta.

Når den funktionelle valuta for en udenlandsk enhed 
skal fastlægges, skal det desuden vurderes, om enhe-
den opererer uafhængigt af den regnskabsaflæggende 
virksomhed. Følgende faktorer indikerer, at enhedens 
funktionelle valuta er den samme som for den regn-
skabsaflæggende virksomhed (fx modervirksomheden):

•  Den udenlandske virksomheds aktiviteter udøves 
som en forlængelse af den regnskabsaflæggende 
virksomheds aktiviteter frem for at blive udøvet med 
en væsentlig grad af uafhængighed

• Transaktioner med den regnskabsaflæggende 
 virksomhed udgør en stor del af den udenlandske 
 virksomheds aktiviteter
• Pengestrømme fra den udenlandske virksomheds 
 aktiviteter påvirker direkte pengestrømmene i den 
 regnskabsaflæggende virksomhed
• Den udenlandske virksomhed kan ikke indfri 
 eksisterende og sædvanligvis forekommende 
 forpligtelser, uden at den regnskabsaflæggende 
 virksomhed stiller midler til rådighed.

Transaktioner i fremmed valuta skal ved første indreg-
ning registreres i virksomhedens funktionelle valuta til 
transaktionsdagens kurs (typisk spotkursen). Det tilla-
des imidlertid i praksis, at virksomheden anvender en 
gennemsnitlig, periodevis fastsat kurs, så længe den 
ikke afviger væsentligt fra transaktionsdagens kurs. 

IFRIC 22, Valutakursomregning af forudbetalinger præ-
ciserer, at transaktionsdatoen i forhold til indregning af 
det aktiv, den omkostning eller den indtægt, som forud-

betalingen vedrører, er den dato, hvor forudbetalingen 
er foretaget. Hvis der foretages mere end en forudbeta-
ling vedrørende samme aktiv, omkostning eller indtægt 
skal transaktionsdatoen fastlægges for hver enkelt for-
udbetaling.

Valutakursdifferencer vedrørende transaktioner i frem-
med valuta, der er opstået og afregnet i samme perio-
de, skal indregnes i resultatet – normalt som en finan-
siel post. 

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

ÅRL skelner ikke mellem funktionel valuta og 
 præsentationsvaluta. ÅRL skelner derimod mellem 
integrerede udenlandske enheder og selvstændige 
udenlandske enheder. Der er ingen praktisk forskel 

mellem IAS 21 og ÅRL, idet metoderne for omreg-
ning af selvstændige hhv. integrerede udenlandske 
enheder ifølge ÅRL svarer til metoderne for omreg-
ning af udenlandske enheder med en anden hhv. 
samme funktionelle valuta som koncernens præsen-
tationsvaluta ifølge IFRS.

Transaktioner i fremmed valuta
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Transaktioner i fremmed valuta, som ikke er afregnet  
inden for samme periode, omregnes på efterfølgende 
balancedage på følgende måde: 

•  Monetære poster omregnes til balancedagens kurs. 
Forskellen mellem det således omregnede beløb og 
det beløb, hvortil transaktionen blev bogført på 
transaktionsdagen, eller hvortil den var indregnet i 
sidste regnskab, skal indregnes i resultatet – nor-
malt som en finansiel post. 

•  Ikke-monetære poster, som måles med udgangs-
punkt i historisk kostpris, omregnes til transak-
tionsdagens kurs. Fx materielle anlægsaktiver, vare-
beholdninger og visse egenkapitalinstrumenter. 

•  Ikke-monetære poster, som omvurderes til dags-
værdi, omregnes ved at anvende gældende valuta-
kurser på det tidspunkt, hvor omvurderingen fore-
tages. 

Valutakursforskelle skal som udgangspunkt indregnes 
som indtægt eller omkostning i den periode, de er  
opstået. Dog skal valutakursforskelle, der vedrører en 
monetær post, som i realiteten er en del af virksom-
hedens nettoinvestering i en udenlandsk enhed, ind-
regnes i øvrig totalindkomst i koncernregnskabet. I 
modervirksomhedens separate regnskab indregnes 
denne valutakursregulering dog i resultatet. Indregning 
i øvrig tota l  indkomst i koncernregnskabet kan ske, uan-
set hvilken valuta mellemværendet er fastlagt i, blot 
det er en anden valuta end den funktionelle valuta for 
modervirksomheden, og uanset hvilken koncernvirk-
somhed mellemværendet er indgået med. Fx kan et 
mellemværende være indgået med et søsterselskab.

Præsenterer en virksomhed sit regnskab i en anden va-
luta end den funktionelle valuta, skal regnskabet omreg-
nes til præsentationsvalutaen efter nedenstående ret-
ningslinjer. Ligeledes skal regnskabet for en udenlandsk 
enhed, der medtages i den regnskabsaflæggende virk-
somheds koncernregnskab, omregnes fra den funktio-
nelle valuta til den valuta, den regnskabsaflæggende 
virksomhed præsenterer sit regnskab i. Omregningen 
sker efter følgende retningslinjer (“nettoinvesteringsme-
toden”):

•  Samtlige aktiver og forpligtelser (både monetære og 
ikke-monetære) omregnes til balancedagens kurs. 

•  Indtægter og omkostninger omregnes til transakti-
onsdagens kurs (eller gennemsnitskurser). 

• Valutakursdifferencer, der opstår som følge af om-
regning af totalindkomstopgørelsen fra transak-
tionsdagens kurs til balancedagens kurs, og ved om-
regning af egenkapitalen primo til balancedagens 
kurs, indregnes i totalindkomstopgørelsen under 
øvrig totalindkomst. 

•  Valutakursdifferencer, der opstår som følge af  
ændringer, som er foretaget direkte i den udenland-
ske enheds egenkapital, indregnes i totalindkomst-
opgørelsen under øvrig total indkomst.

Ved salg af kapitalandele i en udenlandsk enhed, der 
medfører tab af kontrol, skal den akkumulerede virk-
ning af de omregningsdifferencer vedrørende den på-
gældende virksomhed, der er indregnet i øvrig totalind-
komst og henført til en særskilt reserve, overføres til 
resultatet i den samme periode, som gevinst eller tab 
fra salg af enheden resultatføres. 

Eventuelle reguleringer af aktiver og forpligtelser til 
dagsværdi samt goodwill ved erhvervelse af en uden-
landsk virksomhed behandles som aktiver og forplig-
telser i den udenlandske virksomhed. Både regulerin-
gerne og goodwillen skal således angives i den uden- 
  landske virksomheds funktionelle valuta og omregnes 
til præsentationsvalutaen i overensstemmelse med de 
bestemmelser, der er skitseret ovenfor. Dvs. at good-
will skal omregnes til balancedagens kurs efter IAS 21.

Omregning af et regnskab fra den funktionelle  
valuta til en anden præsentationsvaluta
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Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Ifølge ÅRL kan en virksomhed vælge at omregne 
goodwill og mer-/mindreværdier på udenlandske en-

heder enten til balancedagens kurs eller til kursen på 
anskaffelsestidspunktet.

Det må som udgangspunkt forventes, at en virksom-
hed foretager den løbende bogføring i sin funktionelle 
valuta. Har en udenlandsk enhed en funktionel valuta, 
der er forskellig fra det pågældende lands valuta, kan 
landets eventuelle krav om bogføring i landets valuta 
betyde, at bogføringen ikke foretages i enhedens funk-
tionelle valuta. I disse tilfælde skal regnskabet for den 
udenlandske enhed i første omgang omregnes til  
enhedens funktionelle valuta, som om bogføringen 
var foretaget i den funktionelle valuta. Her anvendes 
”temporalmetoden”, som indebærer, at

• monetære poster omregnes til balancedagens kurs 
•  ikke-monetære poster, der er målt til historisk kost-

pris, omregnes til transaktionsdagens kurs 

•  ikke-monetære poster, der har været genstand for 
op- eller nedskrivning til dagsværdi, omregnes til 
valutakursen på tidspunktet, hvor denne værdi blev 
opgjort 

•  indtægter og omkostninger omregnes til transak-
tionsdagens kurs – bortset fra resultatposter, der 
er afledt af ikke-monetære poster, som er om-
regnet til den oprindelige transaktionsdags kurser 
(fx afskrivninger og vareforbrug). 

Valutakursdifferencer, der opstår ved omregningen, 
indregnes i resultatet – normalt under finansielle  
poster.

SIC–7 foreskriver, at kravene i IAS 21 skal iagttages, når 
en virksomhed går over til at anvende euroen som funk- 
 tionel valuta når et lands nationale valuta ændres til 
euro. Dvs. at 

•  monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta 
fortsat skal omregnes til balancedagens kurs 

•  akkumulerede valutakursforskelle vedrørende om-
regning af udenlandske enheder skal forblive klassifi-
ceret som egenkapital 

•  valutakursforskelle, der vedrører omregning af for-
pligtelser i deltagerlandenes valutaer til euro, skal 
ikke indregnes i de tilknyttede aktivers regnskabs-
mæssige værdi.

Omregning af et regnskab, hvis bogføringen foretages  
i en anden valuta end den funktionelle valuta

Overgang til at anvende euroen som funktionel valuta
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Der skal ifølge IAS 21 bl.a. oplyses om
 
• valutakursdifferencer indeholdt i resultatet 
• nettovalutakursdifferencer, der er indregnet i 
 øvrig totalindkomst og henført til en særskilt 
 reserve under egenkapitalen, og en afstemning 
 heraf, der viser åbningssaldoen, periodens be-
 vægelse og saldoen ved periodens slutning. 

Det skal også angives, om præsentationsvalutaen er 
en anden end den funktionelle valuta – og årsagen 
hertil. 

Endvidere skal der oplyses om eventuelle ændringer i 
den funktionelle valuta i den regnskabsaflæggende 
virksomhed eller i en væsentlig udenlandsk virksom-
hed – samt årsagen hertil.

IFRIC 16 omhandler regnskabsmæssig afdækning af va-
lutarisikoen på en investering i en udenlandsk enhed. 
Fortolkningsbidraget giver vejledning om, hvilke valuta-
eksponeringer der kan afdækkes, herunder beløbets 
størrelse samt hvor i koncernen afdækningsinstrumen-
terne kan placeres. 

Det er alene valutarisici, der opstår som følge af forskel-
le mellem den udenlandske enheds funktionelle valuta 
og modervirksomhedens funktionelle valuta, der kan af-

dækkes. Forskelle i forhold til præsentationsvalutaen 
kan således ikke afdækkes regnskabsmæssigt. 

Afdækningsinstrumentet kan placeres i hvilken som helst 
virksomhed i koncernen, dog ikke i den udenlandske en-
hed selv. Afdækningens effektivitet skal dog altid måles i 
forhold til modervirksomhedens funktionelle valuta. Der-
udover indeholder fortolkningen vejledning til, hvilket be-
løb der skal recirkuleres fra egenkapitalen til resultatet, 
når investeringen i den udenlandske enhed afhændes.

Afdækning af valutarisiko på investering  
i udenlandsk enhed

Oplysninger i regnskabet 



240   

IAS 23
Omhandler Låneomkostninger

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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Formålet med denne standard er at foreskrive den 
regnskabsmæssige behandling af låneomkostninger. 

Ifølge IAS 23 skal låneomkostninger, som er direkte 
knyttet til anskaffelse, opførelse eller produktion af et 

kvalificerende aktiv, indregnes som en del af kostprisen 
for aktivet. Andre låneomkostninger skal omkostnings-
føres i den periode, de vedrører.

Et kvalificerende aktiv er et aktiv, hvor der kræves be-
tydelig tid til at gøre det klar til dets planlagte anven-
delse eller salg, fx produktionsanlæg, elværker og in-
vesteringsejendomme.

Aktiveringsberettigede låneomkostninger er alene de 
faktisk afholdte nettolåneomkostninger, som virksom-
heden ville have undgået, hvis der ikke var afholdt om-
kostninger til det kvalificerende aktiv. I de tilfælde hvor 
der ikke foreligger en direkte sammenhæng mellem  
lånet og det pågældende aktiv, opgøres de aktiverings-

berettigede låneomkostninger ved at anvende en  
aktiveringssats (nogle gange også benævnt en 
kalkulations rente). Aktiveringssatsen beregnes som 
det vejede gennemsnit af de låneomkostninger, der 
kan knyttes til udestående lån, bortset fra lån der er 
specielt optaget for at anskaffe et kvalificerende aktiv 
så længe det specifikke aktiv er under opførelse. Låne-
omkostninger, der aktiveres i en periode, må ikke over-
stige de faktisk afholdte låneomkostninger i den sam-
me periode. 

IAS 23 
– Låneomkostninger

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

IAS 23 kræver, at låneomkostninger, som er direkte 
knyttet til anskaffelse, opførelse eller produktion af 

et kvalificerende aktiv, indregnes som en del af kost-
prisen for aktivet.  Efter ÅRL er dette alene en mulig-
hed, ikke et krav. 

Virksomheden skal oplyse om:
• de låneomkostninger, der er aktiveret i 
 perioden

• den aktiveringssats, der er anvendt til at opgøre 
 aktiveringsberettigede låneomkostninger.

Oplysninger i regnskabet 
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IAS 24
Omhandler Oplysninger om nærtstående parter

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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Formålet med IAS 24 er at henlede opmærksomheden 
på, at virksomhedens resultat og dens økonomiske ud-

vikling og stilling kan være påvirket af nærtstående par-
ter og transaktioner med disse.

IAS 24
– Oplysninger om
nærtstående parter

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Ifølge ÅRL skal der gives oplysning om enten: 
1)  alle transaktioner med nærtstående parter, sva-

rende til kravene i IAS 24, eller

2)  alene de transaktioner, der ikke er gennemført på 
normale markedsvilkår: Anvendes denne undta-
gelse, skal det oplyses.

IAS 24 indeholder ikke en tilsvarende valgmulighed. 

Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende 
nært stående parter og transaktioner med disse.

Transaktioner og mellemværender mellem en virksom-
hed og andre virksomheder i samme koncern skal oply-

ses i den enkelte virksomheds separate regnskab. I kon-
cernregnskabet elimineres koncerninterne transak tioner, 
hvorfor disse ikke skal oplyses heri.

IAS 24 indeholder en definition af “nærtstående parter” 
for henholdsvis personer og virksomheder. 

En person eller dennes nære familie anses for at være 
nærtstående til den regnskabsaflæggende virksomhed, 

hvis de enten har kontrol, fælles kontrol eller betydelig 
indflydelse over virksomheden eller er repræsenteret i 
ledelsen i virksomheden eller moderselskabet til virk-
somheden. 

Anvendelsesområde
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Forbindelser mellem nærtstående parter
Forbindelser mellem modervirksomheder og dattervirk-
somheder skal oplyses, uanset om der har været trans-
aktioner mellem disse parter. En dattervirksomhed skal 
oplyse navnet på sin umiddelbare og sin ultimative ejer. 
Hvis hverken ejeren eller den ultimative ejer offentlig-
gør regnskaber, skal navnet på den øverste af de 
mellemlig gende ejere, der offentliggør regnskaber, også 
oplyses.

Transaktioner mellem nærtstående parter 
Hvis der har været transaktioner mellem nærtstående 
parter, skal virksomheden oplyse om karakteren af for-
bindelsen mellem de nærtstående parter. Desuden 
skal der gives de informationer om transaktioner og 
mellem værender, der er nødvendige for at forstå for-
holdets mulige indvirkning på regnskabet. Oplysninger-
ne skal som minimum omfatte:

(a) Transaktionernes beløbsmæssige omfang 
(b) Den beløbsmæssige størrelse af mellemværender og 

betingelserne for disse, herunder om der er stillet 
sikkerhed, hvordan mellemværenderne skal afregnes 
og en beskrivelse af afgivne eller modtagne garantier

(c) Nedskrivning af tilgodehavender i forhold til den 
beløbsmæssige størrelse af tilgodehavenderne

(d) Periodens omkostningsførte tab og hensættelser til 
tab på tilgodehavender hos nærtstående parter.

Ovenstående oplysninger skal opdeles i kategorier af 
nærtstående parter i form af modervirksomheden, virk-
somheder med fælles kontrol over eller betydelig ind-
fly delse på virksomheden, dattervirksomheder, associe-
rede virksomheder, joint ventures, hvori virksomheden 
er ven turedeltager, nøglepersoner i ledelsen hos virk-
somheden eller modervirksomheden og andre nært-
stående parter.

Poster af ensartet karakter kan oplyses samlet, med-
min dre særskilt oplysning er nødvendig for at forstå 
transak tionernes indvirkning på regnskabet.

En virksomhed anses for at være nærtstående til den 
regnskabsaflæggende virksomhed i følgende tilfælde:

i) Virksomheden og den regnskabsaflæggende virk-
somhed er medlem af samme koncern (hvilket vil 
sige, at hver modervirksomhed, dattervirksomhed 
eller søstervirksomhed er nærtstående til hinanden) 

ii)  En virksomhed er en associeret virksomhed eller et 
joint venture til den anden virksomhed (eller en as-
so cieret virksomhed eller et joint venture i forhold 
til en koncern, som den anden virksomhed er 
medlem af)

iii) Begge virksomheder er joint venture i forhold til 
samme tredjepart 

iv) En virksomhed er joint venture i forhold til en tredje 
virksomhed, og den anden virksomhed er en as-
socieret virksomhed i forhold til den tredje virk-
somhed 

v) Virksomheden er en pensionsordning for ansatte i 
enten den regnskabsaflæggende virksomhed eller 
en virksomhed, der er en nærtstående part til den 
regnskabsaflæggende virksomhed. Hvis den regn-
skabsaflæggende virksomhed selv er en sådan 
ordning, er de finansierende arbejdsgivere også 
nærtstående parter til den regnskabsaflæggende 
virksomhed 

vi) Virksomheden er kontrolleret af eller er under 
fælles kontrol af en nærtstående person jf. ovenfor 

vii) En nærtstående person med kontrol eller fælles 
kontrol over den regnskabsaflæggende virksomhed 
har betydelig indflydelse på virksomheden eller er 
nøgleperson i virksomhedens (eller virksomhedens 
modervirksomheds) ledelse

viii) En virksomhed, eller et medlem af samme koncern, 
som leverer ledelsesmæssige ydelser til den regn-
skabsaflæggende virksomhed eller virksomhedens 
modervirksomhed

Oplysninger i regnskabet
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Oplysning om markedsmæssige vilkår 
Oplysning om, at transaktioner med nærtstående par-

ter er gennemført på markedsvilkår, må alene gives, 
hvis så danne vilkår kan dokumenteres.

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Set i forhold til ÅRL indeholder IAS 24 mere detaljere-
de krav til oplysninger om transaktio ner med nærtstå-
ende parter, herunder krav om beløbsangivelse af 
transaktioner og mellemværender, betingelser og vil-
kår for mellemværender med nært stående parter, 

størrelsen af hensættelser til tab og omkostningsførte 
tab i perioden. Desuden er der i IAS 24 krav om, at op-
lysningerne opdeles i kategori er af nærtstående par-
ter.

Der findes ikke samme lempelser for statskontrolle-
rede virksomheder i ÅRL som i IAS 24.

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

IAS 24 indeholder mere detaljerede krav til specifika-
tion af ledelsesaflønning end ÅRL.

Ifølge ÅRL skal det samlede vederlag til henholdsvis 
den registrerede bestyrelse og den registrerede di-

rektion oplyses. Ifølge IAS 24 skal der oplyses om ve-
derlag til nøglepersoner i ledelsen, hvilket kan omfat-
te ledelsesmedlemmer udover den registrerede 
bestyrelse og direktion. 

Begge oplysninger skal gives i et regnskab aflagt ef-
ter IFRS.

Aflønning af nøglepersoner i ledelsen
Vederlag til nøglepersoner i ledelsen skal oplyses 
samlet for ledelsen og for hver af følgende kategori-
er:

(a) Kortfristede personaleydelser
(b) Pensionsordninger
(c) Andre langfristede personaleydelser
(d) Fratrædelsesgodtgørelser
(e) Aktiebaserede aflønningsordninger.

Lempelse for statskontrollerede virksomheder
Statskontrollerede virksomheder er undtaget fra det ge-
nerelle oplysningskrav om transaktioner med nærtstå-
ende parter for så vidt angår transaktioner med

1) den stat, som har kontrol, fælles kontrol over eller 
betydelig indflydelse på den regnskabsaflæggende 
virksomhed, og 

2) transaktioner med virksomheder, der er underlagt 
samme stats kontrol, fælles kontrol eller betydelige 
indflydelse.

Hvis virksomheden gør brug af lempelserne, skal der 
som minimum gives

1) oplysning om navnet på den pågældende stat og 
graden af indflydelse

2) tilstrækkelige oplysninger om art og omfang af 
transaktionerne.
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IAS 26
Omhandler Regnskabsaflæggelse for pensionskasser

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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IAS 26 omhandler målings- og oplysningskravene for 
pensionskassers selvstændige regnskabsaflæggelse. 
Andre internationale regnskabsstandarder gælder for 
forhold, der ikke er reguleret i denne standard.

Den regnskabsmæssige behandling af pensionsordnin-
ger og andre personaleydelser i arbejdsgiverens regn-
skab er omfattet af IAS 19, Personaleydelser.

En pensionsordning er en ordning, hvor en virksomhed 
sikrer de ansatte økonomiske ydelser (årlig indtægt eller 
engangsbeløb) efter ansættelsens ophør.

Indholdet af regnskabet for en pensionskasse afhænger 
af, om pensionsordningen er bidragsbaseret eller ydel-
sesbaseret. 

En pensionsordning er bidragsbaseret, hvis pensionen 
til medarbejderen opgøres ud fra arbejdsgiverens ind-
betalinger til en pensionskasse sammen med pensions-
kassens investeringsafkast. 

En pensionsordning er ydelsesbaseret, hvis medarbej-
deren modtager pension, der er opgjort ud fra en for-
mel, som normalt tager udgangspunkt i medarbejder-
nes indtjening og/eller anciennitet.

IAS 26 
– Regnskabsaflæggelse for 
pensionskasser

Regnskabet for en pensionskasse med bidragsbaserede 
pensionsordninger skal indeholde en opgørelse over de 
nettoaktiver, som er disponible for ydelser, og en be-
skrivelse af politikkerne for afdækning. Regnskabet vil 
sædvanligvis indeholde en opgørelse over periodens 

transaktioner og investeringsafkast samt den finansielle 
stilling. Derudover vil regnskabet sædvanligvis indehol-
de en beskrivelse af væsentlige aktiviteter i perioden og 
betydningen af eventuelle ændringer til ordningen.

Regnskabet for en pensionskasse med ydelsesbaserede 
pensionsordninger skal indeholde en opgørelse over de 
nettoaktiver, som er disponible for ydelser. Derudover 
skal den aktuarmæssige nutidsværdi af lovede pensi-
onsydelser indgå i opgørelsen, og den over- eller under-
dækning, der følger heraf, præsenteres. Oplysningen 
om nutidsværdien af lovede pensionsydelser skal opde-
les i ydelser, der hhv. er afhængige og ikke afhængige af 
fortsat ansættelse. Alternativt kan den aktuarmæssige 

nutidsværdi af lovede fratrædelsesydelser vises i en 
note, eller der kan henvises til disse oplysninger i en til-
hørende aktuarrapport.

Hvis der ikke er udarbejdet en aktuarmæssig vurdering på 
balancedagen, skal den senest foreliggende vurdering an-
vendes som grundlag, og vurderingstidspunktet skal oply-
ses. 

Bidragsbaserede pensionsordninger

Ydelsesbaserede pensionsordninger
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Pensionskassens investeringer skal måles til dagsværdi. 
For let omsættelige værdipapirer er dagsværdien lig 
med markedsværdien. I tilfælde hvor det ikke er muligt 
at skønne dagsværdien af pensionskassens investerin-
ger, skal der gives oplysning om årsagen til, at dagsvær-
dien ikke er anvendt. Aktiver med en fastsat udløbs-

dato, der er anskaffet med henblik på at matche 
pen sionsforpligtelserne, kan måles til amortiseret kost-
pris. Aktiver, der anvendes i driften af pensionskassen, 
behandles i overensstemmelse med de relevante regn-
skabsstandarder.

Alle ordninger – måling af investeringer

Den aktuarmæssige nutidsværdi af lovede pensions-
ydelser skal baseres på de ydelser, som ifølge ordnin-
gens betingelser er lovet for arbejdsydelser, der er ud-
ført til dato, ved at anvende enten det nuværende 
lønniveau eller det forventede fremtidige lønniveau. 
Den anvendte metode skal oplyses. Virkningen af æn-
dringer i de aktuarmæssige forudsætninger, som har 
haft en væsentlig indflydelse på den aktuarmæssige nu-
tidsværdi af lovede pensionsydelser, skal også oplyses. 

Regnskabet skal indeholde oplysninger om sammen-
hængen mellem den aktuarmæssige nutidsværdi af  
lovede pensionsydelser og de nettoaktiver, som er  
disponible for ydelser, og  om politikkerne for afdæk-
ning af lovede ydelser. 

Regnskabet for en pensionskasse – hvad enten den 
dækker ydelsesbaserede eller bidragsbaserede pen-
sionsordninger – skal også indeholde følgende oplys-
ninger: 

• Opgørelse over ændringerne i de nettoaktiver, 
 som er disponible for ydelser 

• Oversigt over den væsentligste regnskabspraksis 
• Beskrivelse af pensionsordningen og virkningen af 
 ændringer af ordningen i regnskabsåret. 

IAS 26 indeholder yderligere vejledning om oplysnin-
ger, som kan indgå i regnskaber for pensionskasser.

Oplysninger i regnskabet 
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IAS 27
Omhandler Regnskabsmæssig behandling af investeringer i dattervirksomheder, 

joint ventures og associerede virksomheder i det separate regnskab 
for en modervirksomhed eller en investor

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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IAS 27 foreskriver den regnskabsmæssige behandling af 
og oplysningskrav for investeringer i dattervirksomheder, 
joint ventures og associerede virksomheder i en moder-
virksomheds eller en investors separate regnskab.

Hvis en investor i fællesledede virksomheder eller asso-
cierede virksomheder ikke besidder dattervirksomheder 

og derfor ikke er omfattet af reglerne i IFRS 10, Koncern
regnskaber, er investorens regnskab ikke et separat regn-
skab i relation til IAS 27. I dette tilfælde følger den regn-
skabsmæssige behandling af joint ventures og asso - 
cierede virksomheder bestemmelserne i IAS 28, In
vesteringer i associerede virksomheder og joint ventures.

Separate regnskaber skal udarbejdes i overensstem-
melse med gældende regnskabsstandarder. 

I modervirksomhedens eller investors separate regn-
skab er der følgende muligheder for måling af investe-
ringer i dattervirksomheder, joint ventures og associe-
rede virksomheder:

• Kostpris
• Indre værdis metode (jf. IAS 28)
•  Dagsværdi i overensstemmelse med IFRS 9, Finan

sielle instrumenter. 

Dette gælder, uanset om modervirksomheden udarbej-
der koncernregnskab eller er fritaget herfor med hen-
visning til en overliggende modervirksomhed, der udar-
bejder koncernregnskab. Hvis investor ikke er en 
modervirksomhed, skal investor udarbejde regnskab, 
hvori kapitalandele i henholdsvis associerede virksom-
heder og joint ventures indregnes i overensstemmelse 
med IAS 28.

Den valgte regnskabspraksis skal anvendes for alle inve-
steringer inden for den samme kategori.

Investeringer, som måles til kostpris eller efter den  
indre værdis metode og som klassificeres som anlægs-

aktiver bestemt for salg, skal behandles i overensstem-
melse med bestemmelserne i IFRS 5, Anlægsaktiver be
stemt for salg og ophørte aktiviteter. Investeringer, som 
måles i overensstemmelse med IFRS 9, skal fortsat må-
les i overensstemmelse hermed, når de klassificeres 
som anlægsaktiver bestemt for salg.

I tilfælde af en omstrukturering i en koncern, der gen-
nemføres ved etablering af en ny modervirksomhed,  
fx i  forbindelse med en aktieombytning, skal den nye 
mo dervirksomhed opgøre kostprisen for dens datter-
virk somhed til den regnskabsmæssige indre værdi  
ifølge den oprindelige modervirksomheds separate 
regnskab på omstruktureringstidspunktet, således at 
vær   dien af den oprindelige modervirksomhed ikke op-
skrives. Det er dog en forudsætning, at visse kriterier 
opfyldes, herun der at der ikke sker ændringer i ejerfor-
holdene.

Hvis en virksomhed, i overensstemmelse med IAS 28, 
vælger at måle sine investeringer i associerede virksom-
heder eller joint ventures til dagsværdi via resultatet i 
henhold til IFRS 9 eller hvis en modervirksomhed i over-
ensstemmelse med IFRS 10, skal måle sine investerin-
ger i dattervirksom heder i henhold til IFRS 9 (Investe
ringsselskaber), skal disse investeringer behandles på 
samme måde i det separate regnskab.

IAS 27
– Separate regnskaber

Regnskabsmæssig behandling af investeringer  
i dattervirksom heder, joint ventures og associerede 

virksomheder i modervirksomhedens  
separate regnskab
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Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Efter ÅRL § 41 kan investeringer i dattervirksomheder 
og associerede virksomheder (inkl. joint ventures) ind-
regnes til dagsværdi, men i så fald skal opskrivninger-
ne indregnes direkte i egenkapitalen, og et beløb sva-
rende til opskrivningen med fradrag af udskudt skat 
skal bindes på en opskrivningsreserve.

Hvis modervirksomheden efter IFRS måler dattervirk-
somheder, associerede virksomheder eller joint ven-
tures til dagsværdi, indregnes dagsværdireguleringer 
fuldt ud i resultatet eller i øvrig totalindkomst. Et beløb 
svarende til positive dagsværdireguleringer med fra-
drag af udskudt skat skal iht. IFRS-bekendtgørelsen 
bindes på en opskrivningsreserve.

En virksomhed skal i sit separate regnskab give op-
lysninger i henhold til gældende regnskabsstand-
arder. 

Når en modervirksomhed i overensstemmelse med 
IFRS 10 vælger ikke at udarbejde koncernregnskab 
og i stedet udarbejder et separat regnskab, skal 
følgende oplysninger gives:

1. Det faktum, at der er tale om et separat regn-
skab og at undtagelsesbestemmelsen ved-
rørende udarbejdelse af koncernregnskab er 
anvendt

2. Oplysning om navn og hjemland for den over-
liggende modervirksomhed der udarbejder 
kon xcernregnskab i overensstemmelse med 
IFRS, samt adressen hvorfra koncernregnskabet 
kan rekvireres

3. Navn, hjemland, ejerandel og andel af stemmer, 
hvis denne er forskellig fra ejerandelen, for alle 
væsentlige dattervirksomheder, joint ventures 
og associerede virksomheder

4. Anvendt regnskabspraksis for kapitalandele i 
disse virksomheder.

Når en investeringsvirksomhed alene udarbejder et 
separat regnskab skal der gives oplysning herom. 
Investeringsvirksomheden skal ligeledes give de op-

lysninger, som kræves af IFRS 12, Oplysning om in
volvering i andre virksomheder, relateret til inve-
steringsvirksomheder.

Når en modervirksomhed, som ikke er omfattet af 
undtagelsesbestemmelsen i IFRS 10 vedrørende  
udarbejdelse af koncernregnskab, eller en investor 
med fælles kontrol over eller betydelig indflydelse 
på en investering udarbejder separat regnskab, skal 
modervirksomheden henholdsvis investoren iden-
ti ficere det regnskab, som er udarbejdet i overens-
stemmelse med IFRS 10, IFRS 11, Fællesledede  
arrangementer eller IAS 28, som de relaterer sig til.

Desuden skal modervirksomheden henholdsvis  
investoren i det separate regnskab oplyse om følg-
ende:

1. Det faktum, at der er tale om et separat regn-
skab og grunden til at dette er udarbejdet, hvis 
det ikke er krævet ved lov

2. Navn, hjemland, ejerandel og andel af stemmer, 
hvis denne er forskellig fra ejerandelen, for alle 
væsentlige dattervirksomheder, joint ventures 
og associerede virksomheder

3. Anvendt regnskabspraksis for kapitalandele i 
disse virksomheder.

Oplysninger i regnskabet
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IAS 28 
Omhandler Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen

Bemærk  IASB udsendte i september 2014 ændringer til IFRS 10, Konsolidering 
og IAS 28 vedrørende salg eller tilførsel af aktiver mellem en investor 
og dennes associerede virksomhed eller joint venture.  

 IASB har udskudt ikrafttrædelsen af ændringen på ubestemt tid,  
og ændringen vil ikke blive godkendt i EU i sin nuværende form.  
Ændringen er derfor ikke indarbejdet i denne publikation.
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IAS 28 foreskriver den regnskabsmæssige behandling af 
investeringer i associe rede virksomheder og joint ven-
tures i koncernregnskabet og indeholder bestemmel-
serne for anvendelse af indre værdis metode, når asso-
cierede virksomheder og joint ventures indregnes.

Den regnskabsmæssige behandling af investeringer i 
as socierede virksomheder og joint ventures i separate 
regnskaber er reguleret af IAS 27, Separate regnskaber. 
Vi henviser til af snittet herom.

IAS 28 giver ikke vejledning til fastlæggelse af, hvorvidt 
et fællesledet arrangement er et joint venture. Dette  
afgøres i overensstemmelse med IFRS 11, Fællesledede 
arrangementer. Der henvises til særskilt kapitel om IFRS 
11. Hvis der jf. IFRS 11 er tale om et joint venture, fore-
skriver IAS 28 den regnskabsmæssige behandling heraf.

En virksomhed betragtes som associeret, når investor 
har betydelig indflydelse, men ikke kontrol. Hvis investor 
– direkte eller indirekte gennem dattervirksomheder – 
ejer 20 % eller mere af stemmerettighederne i en virk-
somhed, er der en for modning om, at investor har  
betydelig indflydelse.

Potentielle stemmerettigheder (fx warrants og call-opti-
oner), som umiddelbart kan udnyttes eller konverteres, 
skal også tages i betragtning, når det vurderes, om der 
foreligger betydelig indflydelse.

Betydelig indflydelse kan typisk komme til udtryk på  
føl gende måder:

1. Repræsentation i virksomhedens bestyrelse
2. Deltagelse i beslutningsprocessen
3. Væsentlige transaktioner mellem investor og 

virksomheden
4. Udveksling af ledende medarbejdere
5. Nødvendig teknisk information stilles til rådighed.

IAS 28
– Investeringer  
i associerede virksomheder  
og joint ventures

Betydelig indflydelse



256   

Koncernregnskabet
Investors

”modervirksomhedsregnskab”
Investor er modervirksomhed i en koncern

Der udarbejdes koncernregnskab. • Equity-metoden • Kostpris 
•  Equity-metoden, eller
•  Dagsværdi i henhold til IFRS 9

Investor er dattervirksomhed i en overlig-
gende koncern og udarbejder ikke kon-
cernregnskab efter undtagelsen i IFRS 
10.4(a).

• Kostpris
•  Equity-metoden, eller
•  Dagsværdi i henhold til IFRS 9

Investor er ikke modervirksomhed i en koncern

Hovedregel •  Equity-metoden

Investor er dattervirksomhed i en overlig-
gende koncern, og betingelserne i  
IAS 28.17 for ikke at anvende equity- 
metoden er opfyldt.

• Kostpris, eller
•  Dagsværdi i henhold til IFRS 9

Investor er ikke dattervirksomhed i en 
overliggende koncern.

•  Equity-metoden

Særlige tilfælde

Investor er en venturekapitalorganisation 
eller et investeringsselskab, og investe-
ringen måles til dagsværdi.

• Dagsværdi i henhold til IFRS 9

Investeringen i associeret virksomhed er 
omfattet af IFRS 5.

Laveste værdi af:
• regnskabsmæssig værdi på tidspunktet, hvor investeringen 

bliver omfattet af IFRS 5, eller
• dagsværdi fratrukket salgsomkostninger.

En associeret virksomhed eller et joint venture skal i kon-
cernregnskabet behandles efter den indre værdis meto-
de (equity-meto den) baseret på koncernens regnskabs-
praksis. Investerin ger, der er omfattet af bestemmelserne 
i IFRS 5, Anlægsaktiver bestemt for salg og ophørte aktiviteter, 
skal dog måles i overensstemmelse med den stan dard.

Venturekapitalorganisationer kan dog vælge at måle in-
vestering i en associeret virksomhed eller joint venture 
til dagsværdi i overensstemmelse med IFRS 9, Finansielle 
instrumenter. Valget skal træffes individuelt for hver  
investering på tidspunktet for første indregning.

Virksomheder, som undlader at udarbejde koncern-
regn skab i overensstemmelse med undtagelsesbestem-
melserne herfor i IFRS 10, Koncernregnskaber skal  
behandle kapitalandele i asso cierede virksomheder  

og joint ventures efter bestemmelserne i IAS 27 for  
modervirksomhedens separate regnskab – dvs. til kost-
pris , efter den indre værdis metode eller til dagsværdi i 
overensstemmelse med IFRS 9.

Tilsvarende kan investorer, som ikke er moder virk-
somhe der, vælge at indregne kapitalandele i as socie-
rede virksomheder til kostpris eller dagsværdi i over-
ensstemmelse med IFRS 9, hvis de opfylder betingelser, 
der svarer til undtagelsesbestemmelserne for ud-
arbejdelse af koncernregnskab i IFRS 10.

Følgende oversigt viser den regnskabsmæssige behand-
ling af investeringer i associerede virksomheder og joint 
ventures i forskel lige situationer:

Regnskabsmæssig behandling af associerede  
virksomheder og joint ventures
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Indregning efter equity-metoden skal ophøre fra det 
tidspunkt, hvor investeringen ikke længere er en asso-
cieret virksomhed eller et joint venture. Bliver investe-
ringen herefter en dattervirksomhed, skal den behand-
les i overensstemmelse med IFRS 3, Virksomheds sam 
menslutninger og IFRS 10. Bliver investeringen et finan-
sielt aktiv, skal den behandles i overensstemmelse med 
IFRS 9.

En eventuel tilbageværende ejerandel i den tidligere as-
socierede virksomhed eller joint venture skal reguleres 
til dagsværdi over resultatet på tilsvarende vis som ved 
ophør af kontrol i henhold til IFRS 10. Gevinst/tab ved 
salg af ejerandele indregnes i resultatet.

Ifølge IAS 1, Præsentation af regnskaber, skal andelen af 
resultatet i associerede virksomheder og joint ventures, 
som indregnes ef ter den indre værdis metode, fremgå 
af én linje i resulta tet. Der er ikke hjemmel i IFRS til at 
opdele andelen af resultatet i resultat før skat og andel 
af skat i associerede virksomheder og joint ventures.

Hvis den associerede virksomheds eller joint venturets 
regnskabspraksis er forskellig fra investors regnskabs-
praksis for ensartede transaktioner og begivenheder, 
skal regnskabet for den associerede virksomhed eller 
joint venturet omarbejdes til investors regnskabspraksis 
inden indregning efter den indre værdis metode.
 
Det gælder dog ikke, hvis den associerede virksomhed 
eller joint venturet er en investeringsvirksomhed, som 
ikke konsoliderer sine dattervirksomheder, men indregn-
er disse til dagsværdi. Investor kan vælge at fastholde de 

dagsværdimålinger, som disse virksomheder har foreta-
get. Valget træffes individuelt for hver enkelt investering i 
sådanne investeringsvirksomheder.

Har virksomhederne, som indregnes efter den indre vær-
dis metode ikke samme balance dag som investor, skal 
der udarbejdes et særskilt regn skab til brug for indreg-
ningen af ejerandelen i investors koncernregnskab, med-
mindre dette ikke er praktisk mu ligt. Hvis regnskabet for 
den associerede virksomhed eller joint venturet, der  
anvendes som grundlag for indregning i koncern regn-
skabet, er udarbejdet pr. en anden dato end inve stors 
balancedato, skal der reguleres for virkningen af væsent-
lige transaktioner eller begivenheder, der finder sted 
mellem balancedagen for den associerede virksomhed 
eller joint venturet og investors balancedato. Der må dog 
ikke være tale om en større forskel end tre måneder.

Ophør af betydelig indflydelse eller fælles kontrol

Anvendelse af den indre værdis metode
Den indre værdis metode er reelt set en “one-line 
consolidation”-metode, dvs. én linje i resultatopgørel-
sen (efter skat) og én linje i balancen. IAS 28 foreskri-
ver, at kostprisen for investeringen er udgangspunktet 

for anvendelsen af den indre værdis metode. Standar-
den foreskriver endvidere, at goodwill er en del af den 
regnskabsmæssige værdi af kapitalandelen i den 
asso cierede virksomhed eller joint venturet.

Ved første indregning af en associerede virksomhed el-
ler et joint venture behandles en positiv eller negativ 
(favorabel overtagelse) forskel mellem kostprisen og in-
vestors andel af dagsvær dien af de identificerbare akti-
ver og forpligtelser som henholdsvis goodwill og favora-
bel overtagelse (negativ goodwill) i den associerede 
virksomhed eller joint venturet. Dette betyder, at good-
will vedrørende en investering i en associeret virksom-
hed eller et joint venture skal indgå i den regnskabs-

mæssige værdi af investeringen. Favorabel overtagelse 
skal indtægtsføres i resultatet i anskaffelsesåret som en 
del af andelen af re sultatet i associerede virksomheder 
eller joint ventures.

Goodwill, der er indregnet i værdien af investeringen i 
en associeret virksomhed eller et joint venture, skal ikke 
amortiseres eller te stes særskilt for værdiforringelse, jf. 
nedenfor.

Goodwill
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Ifølge IAS 28 skal urealiserede gevinster og tab fra op-
adgående transaktioner (fra associeret virksomhed eller 
joint venture til inve stor) og nedadgående transaktioner 

(fra investor til associeret virksomhed eller joint ventu-
re) elimineres i samme forhold som investors kapitalan-
del i den associerede virksomhed eller i joint venturet.

Når investors andel af tab er lig med eller overstiger 
den regnskabsmæssige værdi af investeringen, måles 
inve steringen til nul. Yderligere andele af tab indregnes 
som udgangspunkt ikke.

Investor skal dog ifølge IAS 28 indregne yderligere tab, 
hvis investor har påtaget sig forpligtelser over for den 
associerede virksomhed eller joint venturet eller skal 
indfri dennes forpligtelser, fordi investor har stillet ga-

ranti eller på anden måde forpligtet sig over for tredje-
mand.

Yderligere tab skal betragtes som en indikation på, at 
værdien af investors andre økonomiske interesser i den 
associerede virksomhed eller joint venturet (fx et tilgo-
dehavende) er forrin get, og nedskrivning af disse skal 
vurderes konkret.

Hvis der er indikation på, at investeringen i en associe-
ret virksomhed eller i et joint venture er værdiforringet, 
skal den samlede regn skabsmæssige værdi af investe-
ringen – inkl. goodwill – testes for værdiforringelse efter 

IAS 36, Værdiforringelse af aktiver. Investeringen skal 
nedskrives, når genindvin dingsværdien er lavere end 
den regnskabsmæssige vær di. Nedskrivningen skal op-
gøres og foretages særskilt for hver investering.

Forholdsmæssig eliminering af urealiserede gevinster 
og tab

Indregning af tab

Nedskrivning

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Ved anvendelse af indre værdis metode under ÅRL af-
skrives der på goodwill vedrørende investering i asso-
cierede virksomheder og fællesledede virksomheder. 

Under IFRS afskrives goodwill, der er indregnet i vær-
dien af investeringen i en associeret virksomhed eller 
et joint venture ikke.
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IAS 29
Omhandler Regnskabsaflæggelse i lande med hyperinflation

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 7, Anvendelse af omregningsmetoden i IAS 29
 



IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder   IAS 29

   261

Standarden angiver retningslinjer for regnskabsaflæg-
gelse for virksomheder i hyperinflationsøkonomier og 
for omregning af regnskabet for en dattervirksomhed, 
hvis funktionelle valuta er ramt af hyperinflation, når det 

skal indregnes i koncernregnskabet. Ifølge IAS 29 skal 
regnskabet omregnes, så der tages højde for hyperin-
flation. 

Det er en skønsmæssig vurdering, om et lands økonomi 
er ramt af hyperinflation og dermed gør det nødvendigt 
at korrigere regnskabsinformationen efter IAS 29. IAS 
29 giver eksempler på forhold, der kan tyde på, at en 
økonomi er ramt af hyperinflation. 

Hyperinflation antages bl.a. at foreligge, når den akku-
mulerede inflationsrate over en treårig periode nærmer 
sig eller er over 100 %. 

Foreligger der hyperinflation, foreskriver IAS 29, at regn-
skabet inklusiv sammenligningstal omregnes (inflations-
korrigeres), således at det afspejler prisniveauet på den 
senest præsenterede balancedag.

Gevinst eller tab på virksomhedens netto monetære 
poster skal indregnes i periodens resultat.

Ifølge IFRIC 7 skal en virksomhed, der konstaterer, at 
der er opstået hyperinflation, anvende bestemmelserne 
i IAS 29, som om der altid havde været tale om en 
hyperin flationsøkonomi. Der skal således ske omreg-
ning tilbage til begyndelsen af det første sammenlig-
ningsår, der  præsenteres i regnskabet, og foretages til-
pasning af udskudt skat.

IAS 29 
– Regnskabsaflæggelse i 
hyperinflationsøkonomier

Indikatorer på hyperinflation

Korrektion af regnskabsinformation

Virksomheden skal oplyse, at regnskabet er infla-
tionskorrigeret. Desuden skal det oplyses, hvilket pris-
indeks som er anvendt ved inflationskorrek tionen, 
prisindeksets niveau pr. balancedagen og ændringer i 
prisindekset i indeværende år og i sammenlignings-
året.

Indregnet gevinst eller tab på netto monetære poster 
skal oplyses særskilt.

Oplysninger i regnskabet 
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IAS 32
Omhandler Præsentation af finansielle instrumenter

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 2, Andele i andelsvirksomheder og lignende instrumenter 
 IFRIC 19, Opfyldelse af finansielle forpligtelser med egenkapitalinstrumenter
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IAS 32 definerer finansielle instrumenter og fastlægger 
principper for præsentation af finansielle instrumenter 

som henholdsvis egenkapital eller gæld samt for mod-
regning af finansielle aktiver og forpligtelser.

Et finansielt instrument defineres i IAS 32 som enhver 
af tale, der udgør et finansielt aktiv i en virksomhed og 
en modsvarende finansiel forpligtelse eller et egen-
kapitalin strument i en anden virksomhed.

IAS 32’s brede definition af finansielle instrumenter om-
fatter både primære finansielle instrumenter, såsom til-
godehavender fra salg, likvider, leverandørgæld og ak-
tier, og afledte finansielle instrumenter, såsom optioner, 
futures, terminsforretninger samt rente- og valuta-
swaps. Afledte finansielle instrumenter, der er baseret 
på virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter (egne 
ak tier), er også omfattet af IAS 32. Der kan også fore-
kom me ikke-indregnede finansielle instrumenter, der er 
om fattet af IAS 32, men ikke IFRS 9, Finansielle instru
menter (fx visse lånetilsagn). Fremtidige købs- og salgsaf-

taler om ikke-finansielle aktiver (fx forwardkontrakter på 
råvarer) er omfattet af både IAS 32 og IFRS 9, hvis afta-
len kan nettoafregnes kontant eller med andre finan-
sielle instrumenter. Undta get er dog de tilfælde, hvor 
aftalerne indgås og opret holdes med det formål at 
modtage eller levere et ikke-fi nansielt aktiv eller en ikke-
finansiel forpligtelse i henhold til virksomhedens forven-
tede behov for køb, salg eller forbrug. Dette omfatter 
eksempelvis aftaler om fremti digt varekøb eller vare-
salg. IAS 32 indeholder yderligere vejledning og eksem-
pler, der præciserer, hvornår en af tale kan nettoafreg-
nes kontant. Dette er et komplekst område, og i praksis 
betyder det, at visse fremtidige købs- og salgsaftaler 
skal behandles som afledte finan sielle instrumenter og 
indregnes i balancen, allerede når kontrakten indgås, og 
at disse aftaler skal måles til dags værdi.

IAS 32
– Finansielle instrumenter:
Præsentation

Definition af finansielle instrumenter

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

IAS 32 indeholder detaljerede bestemmelser om op-
deling af  finansielle instrumenter mellem forpligtel-
ser og egenkapital, udsteders klassifikation af sam-
mensatte instrumenter (herunder afledte finansielle 

instrumenter på virksomhedens egne aktier), fremti-
dige købs- og salgsaftaler, der kan nettoafregnes 
kontant, samt om præsentation af renter, udbytter, 
gevinster og tab. ÅRL indeholder ikke lignende ud-
trykkelige bestemmelser, men bestemmelserne i IAS 
32 antages i praksis at finde anvendelse under ÅRL 
også.
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Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Efter IAS 32 skal finansielle instrumenter klassifice-
res efter instrumentets reelle indhold frem for den 
juridiske udformning af instrumentet.

ÅRL’s regler tjener fortsat visse selskabsretlige for-
mål og er derfor som udgangspunkt baseret på sel-

skabslovgivningen, der kræver, at egenkapitalinstru-
menter opgøres og præsenteres som egenkapital i 
regnskabet efter deres formelle juridiske form, uan-
set at en del af instrumentet skaber en forpligtelse 
til at afstå kontanter eller andre finansielle aktiver.

Udstederen af et finansielt instrument skal klassificere 
in strumentet efter dets bestanddele som forpligtelse 
eller egenkapital i overensstemmelse med kontraktens 
ind hold og definitionerne i IAS 32. Det afgørende i son-
drin gen er, om instrumentet indeholder en kontrakt-
mæssig pligt for udstederen til at levere kontanter/
andre finan sielle aktiver, eller om det på anden vis 
opfylder definiti onen på en finansiel forpligtelse. Er 
dette ikke tilfældet, er der tale om egenkapital.

Der skal ved denne klassifikation tages udgangspunkt i 
indholdet af kontrakten for det enkelte finansielle in-
stru  ment (substansen) frem for dets formelle juridiske 
form. De forhold, som ligger ud over de kontrakts-
mæssigt fastsatte, fx virksomhedens hensigt, skal ikke 
indgå i klassifikationen.

Hvis instrumentet kan eller skal afregnes i virksom-
hedens egne egenkapitalinstrumenter, fx i virksom-
hedens aktier, skal følgende krav også overholdes, for 
at instrumentet kan klassificeres som egenkapital:

(a) Instrumentet er et ikke-afledt finansielt instru-
ment, og der er ingen kontraktlige forpligt elser for 
udstederen til at levere et variabelt antal egen-
kapitalinstrumenter (ellers er det en finansiel 
forpligtelse), eller

(b) Instrumentet er et afledt finansielt instrument og 
kan kun indfries ved, at udstederen modtager et 
fast beløb mod at levere et fast antal egen kapi-
talinstrumenter (ellers er det en finansiel forpligt-
else).

Ovenstående betyder, at hvis ihændehaveren kan kræ-
ve kontant betaling mod at indfri instrumentet, er der 
som udgangspunkt tale om en finansiel forpligtelse, 
selvom instrumentet er baseret på virksomhedens  
aktier.

Egenkapitalinstrumenter, hvor ihændehaveren har en 
ret, men ikke en pligt, til at levere instrumentet tilbage 
til virksomheden mod kontanter (puttable instruments), 
klassificeres som en finansiel forpligtelse. Dette gælder 
dog ikke visse indløselige instrumenter og finansielle in-
strumenter, som ved virksomhedens likvidation alene 
gi ver ihændehaveren ret til en forholdsmæssig andel af 
virksomhedens egenkapital. Hvis instrumentet opfylder 
en række specifikke krav, herunder bl.a. at det tilhører 
den mest efterstillede kapitalklasse i tilfælde af fx kon-
kurs eller likvidation, klassificeres det som egenkapital.

Ifølge IFRIC 2, Andele i andelsvirksomheder og lignende in
strumenter, skal alle vilkår og betingelser tages i be tragt-
ning, når sådanne ejerandele skal klassificeres som en-
ten forpligtelse eller egenkapital. Klassifikation som 
egen kapital kræver, at virksomheden har en ubetinget 
ret til at nægte indløsning af andelene, medmindre 
instru mentet tilhører den mest efterstillede kapitalklas-
se og en række specifikke krav er opfyldt, jf. ovenfor.

Klassifikation som forpligtelser eller egenkapital
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Afledte finansielle instrumenter med alternative 
afregningsmuligheder
Hvis enten udstederen eller ihændehaveren kan kræve 
net toafregning kontant eller i aktier, er der tale om et 
finan sielt aktiv eller en finansiel forpligtelse. Det vil med 
andre ord sige, at kun hvis ingen af afregningsmulig-
hederne medfører, at instrumentet er en finansiel for-
pligtelse, skal instrumentet klassificeres som egenkapi-
tal, jf. betin gelserne under (a) og (b) ovenfor.

Tegningsrettigheder
Tegningsrettigheder, hvor tegningskursen er fastsat i en 
anden valuta end selskabets funktionelle valuta, opfyl-
der betingelsen om, at udstederen modtager et fast be-
løb, og dermed kriterierne for klassifikation som egen-
kapital, hvis tegningsretterne udstedes forholdsmæssigt 
til alle nuværende aktionærer. 

Betingede afregningsbestemmelser
Der er tale om betingede afregningsbestemmelser, hvis 
den måde, afregning af rettigheder og forpligtelser ved-
rørende et finansielt instrument sker på, afhænger af, 
om der indtræffer usikre fremtidige begivenheder eller 
omstændigheder, som ikke kontrolleres af hverken ud-
steder eller ihændehaver, fx et aktieindeks. I sådanne 
tilfæl de skal det finansielle instrument generelt klassifi-
ceres som en forpligtelse, medmindre betingelsen, der 
kan ud løse kontantafregning, ikke er reel (not genuine), 
eller udstederen alene kan blive afkrævet kontantafreg-
ning i tilfælde af udsteders konkurs.

Sammensatte finansielle instrumenter 
Egenkapitalelementet og forpligtelseselementet i et 
sam mensat finansielt instrument skal klassificeres hver 
for sig. Fx indeholder konvertible obligationer to ele-
menter:

1. En finansiel forpligtelse i form af udstederens kon-
traktlige pligt til at betale kontanter til ihændehave-
ren af instrumentet

2. Et egenkapitalinstrument, som giver ihændehaveren  
af instrumentet en ret (en option) til at konvertere 
forpligtelsen til et fast antal af udsteders egenkapi-
talinstrumenter.

IAS 32 foreskriver én bestemt metode til at fordele sam-
mensatte finansielle instrumenters værdi på forpligtel-
ses- og egenkapitalelementer. Først måles forpligtelses-
elementet, og resten af det sammensatte finansielle 
instruments samlede værdi udgør egenkapitalelementet. 
IFRS 9 kræver, at forpligtelseselementet efter første ind-
regning måles til enten dagsværdi eller amortiseret kost-
pris, mens egenkapitalelementet ikke reguleres efter før-
ste indregning. Værdien af eventuelle indbyggede, af - 
ledte finansielle instrumenter (embedded derivatives), der 
er indeholdt i det sammensatte finansielle instru ment 
(ud over egenkapitalelementet), indregnes i forpligtelses-
elementet.

IAS 32 giver yderligere vejledning i sondringen mellem 
forpligtelser og egenkapital. Det er et komplekst områ-
de, og det kræver en nærmere og grundig analyse af de 
konkrete forhold, for at et instrument kan klassificeres 
korrekt.
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For finansielle instrumenter, der er indregnet som for-
pligtelser, skal renter, udbytter, tab og gevinster indreg-
nes i resultatet. Udbetaling af udbytte fra virksomhe-

dens aktier skal ikke omkostningsføres, men indregnes 
som en egenkapitalændring efter fradrag af eventuelle 
tilknyttede skattemæssige fordele.

Omkostninger, der er knyttet direkte til egenkapital-
transaktioner, skal behandles som et fradrag i egenka-
pitalen efter fradrag af eventuelle tilknyttede skatte-

mæssige fordele. Dette gælder fx generelt for omkost - 
ninger ved udstedelse af nye aktier eller anskaffelse af 
egne aktier.

Finansielle aktiver og forpligtelser skal modregnes, når 
og kun når følgende betingelser begge er opfyldt:

1.  Der er en juridisk ret til modregning. Den juridiske 
modregningsret skal være aktuel og må derfor ikke 
afhænge af fremtidige begivenheder som fx mislig-
holdelse, insolvens eller konkurs.

2.  Virksomheden har til hensigt at nettoafregne eller 
realisere aktivet og indfri forpligtelsen på samme 
tidspunkt. Bruttoafregning, som ikke sker på samme 
tidspunkt, kan dog i særlige tilfælde opfylde betin-
gelserne for modregning, hvis afviklingen for virk-
somheden resulterer i en pengestrømsmæssig net-
toafregning.

IFRS 7, Finansielle instrumenter: Oplysninger indeholder 
bestemmelser vedrørende oplysning om modregning af 
finansielle aktiver og forpligtelser.

Renter, udbytter, tab og gevinster

Egenkapitalomkostninger

Modregning

IAS 32 kræver, at egne aktier altid indregnes som et fra-
drag i egenkapitalen. Der må ikke indregnes gevinster 
el ler tab fra salg, udstedelse eller annullering af egne 
ak tier i resultatet. Vederlag, der er modtaget ved af-
hændelse af egne aktier, skal indregnes som en egenka-

pitalbevægelse. Virksomhedens beholdning af egne ak-
tier skal fremgå særskilt i balancen eller i noterne, jf. IAS 
1, Præsentation af regnskaber. Derudover skal virksom-
heden oplyse, om egne aktier er anskaffet fra nærtstå-
ende parter, jf. IAS 24, Oplysning om nærtstående parter.

Egne aktier
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IAS 33
Omhandler Beregning af nøgletallet indtjening pr. aktie

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen

Dansk regnskabsregulering  Nøgletallene (indtjening pr. aktie og udvandet indtjening pr. aktie) indgår i  
nøgle talsvejledningen fra Finansforeningen med samme  beregnings  metoder 
som efter IAS 33. IAS 33 indeholder dog mere vejledning om, hvordan grund-
laget for beregningen opgøres, ligesom IAS 33 indeholder bestemmelser om 
præsentation og noteoplysninger.
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IAS 33 foreskriver principper for beregning og præsen-
tation af indtjening pr. aktie (EPS – Earnings Per Share). 

Standarden er alene obligatorisk for virksomheder, hvis 
aktier handles på et offentligt marked, eller som er i 
gang med optagelse til handel på et offentligt marked. 

Ordinære aktier er egenkapitalinstrumenter, som er ef-
terstillet alle andre grupper af egenkapitalinstrumenter. 

Potentielle ordinære aktier er finansielle instrumenter 
eller andre kontrakter, som kan resultere i, at den regn-
skabsaflæggende virksomhed udsteder ordinære aktier 
til indehaveren. Som typiske eksempler kan nævnes 
konvertible obligationer, konvertible præferenceaktier, 
aktiewarrants og aktieoptioner. 

Indtjening pr. aktie (EPS) skal beregnes ved at dividere 
periodens resultat med periodens gennemsnitlige antal 
udestående ordinære aktier. 

Periodens resultat, der indgår i beregningen, er den del 
af resultatet, som kan henføres til ordinære aktionærer, 
dvs. efter fradrag af præferenceudbytte. 

Det gennemsnitlige antal udestående ordinære aktier, 
der skal anvendes, er det vejede gennemsnitlige antal 
ordinære aktier, der har været i omløb i løbet af peri-
oden. Det vejede gennemsnit af udestående ordinære 
aktier i perioden og for alle sammenligningsperioder, 
der er medtaget i regnskabet, skal reguleres for be-
given  heder, som har ændret antallet af udestående ak-
tier, uden at værdierne er ændret tilsvarende – fx ud-
stedelse af fondsaktier. 

Udvandet indtjening pr. aktie (diluted EPS) skal beregnes 
på samme måde som indtjening pr. aktie (ved at divide-
re periodens resultat med periodens gennemsnitlige 
antal udestående ordinære aktier), men både resultatet 
og antallet af aktier skal reguleres for virkningen af alle 
potentielle nye aktier. 

Når udvandede nøgletal opgøres, medtages kun de po-
tentielle ordinære aktier, som har en udvandende ef-
fekt, dvs. når konverteringen heraf til ordinære aktier vil 
reducere indtjeningen pr. aktie.

Fx har optioner og warrants med en udnyttelseskurs, 
der overstiger den gennemsnitlige markedskurs for 
virksomhedens ordinære aktier i regnskabsperioden 
(dvs. instrumenterne er outofthemoney), ikke en ud-
vandende  effekt.

Modsat har kontrakter, som kræver, at en virksomhed 
køber sine egne aktier tilbage (fx udstedte put-optio-
ner), en udvandende effekt, hvis udnyttelseskursen 
overstiger den gennemsnitlige markedskurs for virk-
somhedens aktier i regnskabsperioden (dvs. instrumen-
terne er inthemoney), og disse skal derfor medtages, 
når udvandede nøgletal opgøres.

IAS 33 
– Indtjening pr. aktie

Anvendelsesområde

Måling af indtjening pr. aktie

Måling af udvandet indtjening pr. aktie
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Hvis antallet af udestående ordinære aktier eller poten-
tielle ordinære aktier øges, uden at der tilføres værdier 
– fx ved fondsaktier – skal beregningen af både indtje-
ning og udvandet indtjening pr. aktie tilpasses med til-
bagevirkende kraft. Hvis ændringerne sker efter balan-
cedagen, men før offentliggørelsen af regnskabet, skal 
beregningen baseres på det nye antal aktier. Når bereg-

ningen er baseret på et nyt antal aktier, skal dette oply-
ses. 

Herudover skal beregningen korrigeres for effekten af, 
at væsentlige fejl er rettet, og anvendt regnskabspraksis 
er ændret.

Virksomheden skal oplyse nøgletallene for indtjening og 
udvandet indtjening pr. aktie fra fortsættende aktivite-
ter, og samlet fra fortsættende og ophørte aktiviteter, i 
totalindkomstopgørelsen. Hvis virksomheden præsen-
terer en separat resultatopgørelse, vises nøgletallene 
alene i denne. Indtjening pr. aktie og udvandet indtje-
ning pr. aktie skal vises på lige fremtrædende pladser. 
Nøgletallene skal præsenteres, uanset om de er negati-
ve eller positive. 

Hvis virksomheden har rapporteret ophørte aktiviteter i 
overensstemmelse med IFRS 5, Anlægsaktiver bestemt 
for salg og ophørte aktiviteter, skal indtjening fra ophørte 
aktiviteter pr. aktie og udvandet indtjening fra ophørte 
aktiviteter pr. aktie beregnes og vises i totalindkomstop-
gørelsen eller i noterne. Hvis virksomheden præsente-
rer en separat resultatopgørelse, vises nøgletallene ale-
ne i denne eller i noterne.

Tilpasning

Præsentation

Der skal oplyses om de beløb, der er anvendt i tælle-
ren i nøgletallene, og disse beløb skal afstemmes til 
periodens resultat, ligesom der skal oplyses om det 
gennemsnitlige antal udestående ordinære aktier, der 
er anvendt til at beregne de to nøgletal, og disse næv-
nere skal afstemmes til hinanden. 

Der skal også gives oplysninger om egenkapitalinstru-
menter, som potentielt kan udvande fremtidig indtje-
ning pr. aktie, men som ikke er medtaget ved bereg-
ningen af udvandede nøgletal, fordi de ikke har en 
udvandende effekt i de viste perioder.

Hvis en virksomhed angiver andre nøgletal om indtje-
ning pr. aktie i tillæg til de to krævede, skal det gen-

nemsnitlige antal udestående ordinære aktier bereg-
nes efter IAS 33. Anvendes der ved en sådan bereg  - 
ning et resultatelement, som ikke fremgår af totalind-
komstopgørelsen, skal der foretages en afstemning til 
en relevant linje i totalindkomstopgørelsen. Sådanne 
andre nøgletal skal vises i noterne og må ikke vises i 
tilknytning til totalindkomstopgørelsen. 

Hvis beregningen af nøgletallene er baseret på et æn-
dret antal ordinære aktier, skal dette oplyses (se oven-
for under ”Tilpasning”). Væsentlige transaktioner med 
ordinære eller potentielle ordinære aktier efter balan-
cedagen, som ville have medført ændrede nøgletal, 
hvis transaktionerne var sket i perioden (fx fordi der 
modtages kontant betaling), skal oplyses i noterne.

Oplysninger i regnskabet 
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IAS 34
Omhandler Krav til delårsregnskaber (perioderegnskaber)

Tilhørende IFRIC/SIC  IFRIC 10, Delårsregnskaber og værdiforringelse 
IFRIC 21, Afgifter

Dansk regnskabsregulering  Nasdaq Copenhagen A/S’ regelsæt for udstedere af børsnoterede værdipapi-
rer og Erhvervsstyrelsens delårsrapportbekendtgørelse indeholder bestem-
melser om indholdet i delårsrapporter for børsnoterede virksomheder.

  I henhold til delårsrapportbekendtgørelsen skal børsnoterede koncerner af-
lægge halvårsregnskab og eventuelle frivillige kvartalsregnskaber efter IAS 34. 

  Delårsrapportbekendtgørelsen indeholder supplerende krav til delårsrappor-
ter, herunder krav til ledelsesberetning og ledelsespåtegning. 

  For børsnoterede virksomheder, der ikke er koncerner, er IAS 34 ikke et krav. 
Disse virksomheder kan vælge at følge kravene i delårsrapportbekendtgørel-
sen i stedet.
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IAS 34 angiver minimumskravene til indholdet af et del-
årsregnskab og principperne for indregning og måling 
af delårsregnskabets elementer. Virksomheden kan ef-
ter IAS 34 vælge at præsentere et fuldstændigt delårs-
regnskab, der svarer til et årsregnskab, eller et sam-
mendraget delårsregnskab. 

Standarden vedrører offentliggørelse af kvartals- og 
halvårsregnskaber. 
 

IFRIC 10 foreskriver, at en virksomhed ikke må tilbagefø-
re et tab ved værdiforringelse af goodwill, der er indreg-
net i en foregående delårsperiode.

IFRIC 21 identificerer den forpligtende begivenhed for 
indregning af en forpligtelse til betaling af afgifter som 
den aktivitet, der udløser betalingen af afgiften i over-
ensstemmelse med den relevante lovgivning. Forpligtel-
sen skal og kan alene indregnes i delårsrapporten, hvis 
den forpligtende begivenhed er indtruffet.

Delårsregnskabet skal ifølge IAS 34 som minimum inde-
holde følgende elementer (fx for et delårsregnskab for 
perioden 1. april 2018 til 30. juni 2018 for en virksom-
hed med kalenderårsregnskab):

•  Balance pr. afslutningen af delårsperioden (30. juni 
2018) og en tilsvarende sammenlignelig balance pr. 
slutningen af det foregående hele regnskabsår (31. 
december 2017)

•  Samlet totalindkomstopgørelse for delårsperioden 
(1. april 2018 til 30. juni 2018) og kumulativt for det 
aktuelle regnskabsår til dato (1. januar 2018 til 30. 
juni 2018) med sammenligningstal for de tilsvaren-
de perioder året før (hhv. 1. april 2017 til 30. juni 
2017 og 1. januar 2017 til 30. juni 2017). 

•  Opgørelse over egenkapitalbevægelser, kumulativt 
for det aktuelle regnskabsår til dato (1. januar 2018 
til 30. juni 2018) med sammenligningstal for den til-
svarende periode året før (1. januar 2017 til 30. juni 
2017)

•  Pengestrømsopgørelse, kumulativt for det aktuelle 
regnskabsår til dato (1. januar 2018 til 30. juni 2018) 
med sammenligningstal for den tilsvarende periode 
året før (1. januar 2017 til 30. juni 2017)

• Udvalgte noter.

Hvis virksomheden i stedet for en samlet totalindkomst-
opgørelse præsenterer en separat resultatopgørelse og 
en totalindkomstopgørelse, skal disse præsenteres for 
tilsvarende perioder. 

Er virksomheden omfattet af IAS 33, Indtjening pr. aktie, 
skal delårsperiodens indtjening pr. aktie og udvandet 
indtjening pr. aktie præsenteres i tilknytning til totalind-
komstopgørelsen. Hvis virksomheden præsenterer en 
separat resultatopgørelse, vises nøgletallene i tilknyt-
ning til denne.

Hvis virksomheden har ændret anvendt regnskabsprak-
sis, korrigeret væsentlige fejl eller reklassificeret poster i 
balancen med tilbagevirkende kraft, og dette har en væ-
sentlig effekt på balancen pr. begyndelsen af det fore-
gående regnskabsår, skal balancen pr. begyndelsen af 
det foregående regnskabsår ligeledes medtages i del-
årsrapporten.

Opgørelserne kan præsenteres i sammendraget form. 
En opgørelse præsenteret i sammendraget form skal 
som minimum indeholde de overskrifter og subtotaler, 
som var indeholdt i opgørelserne i den seneste årsrap-
port. Opgørelserne skal herudover indeholde yderligere 
linjer, hvis undladelse heraf vil medføre, at de sammen-
dragne opgørelser ikke giver et retvisende delårsregn-
skab.

IAS 34 
– Præsentation af delårsregn-
skaber

Delårsregnskabets indhold
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Virksomheden skal i sit delårsregnskab give oplysninger 
om begivenheder og transaktioner, som er væsentlige 
for forståelsen af udviklingen i virksomhedens finansiel-
le stilling og resultat siden det senest aflagte årsregn-
skab. 

Informationerne skal opdatere de informationer, der er 
givet i det senest aflagte årsregnskab, og kan fx være 
væsentlige ændringer af forretningsmæssige og økono-
miske omstændigheder, der påvirker dagsværdien af 
virksomhedens finansielle aktiver og forpligtelser, æn-
dringer i klassifikationen af finansielle aktiver som følge 
af ændret formål og brug af sådanne aktiver mv. 

Begivenheder og transaktioner, som kan være relevante 
at give oplysning om i delårsregnskabet, hvis de er væ-
sentlige, kan eksempelvis være:

•  Nedskrivning af varebeholdninger til nettorealisati-
onsværdi eller tilbageførsel heraf  

•  Indregning af tab ved nedskrivning af materielle an-
lægsaktiver, immaterielle aktiver eller andre aktiver 
eller tilbageførsel heraf 

•  Tilbageførsel af hensættelser til omstrukturerings-
omkostninger

•  Anskaffelse og afhændelse af materielle anlægs-
aktiver

•  Indgåede forpligtelser om køb af materielle anlægs-
aktiver

 • Afgørelse af retssager
• Korrektion af fejl vedrørende tidligere regnskabsår
•  Ændringer i forretningsaktiviteter eller økonomiske 

forhold, der påvirker dagsværdien af virksomhedens 
finansielle aktiver og finansielle forpligtelser, uanset 
om disse aktiver eller forpligtelser indregnes til 
dagsværdi eller amortiseret kostpris

•  Misligholdelse af et lån eller en låneaftale, som ikke 
er udbedret før eller ved slutningen af regnskabs-
perioden

•  Transaktioner mellem nærtstående parter
•  Overførsler mellem niveauerne i dagsværdihier-

arkiet 
•  Ændringer i klassifikationen af finansielle aktiver 

som følge af en ændring i formålet med eller an-
vendelsen heraf 

•  Ændringer i eventualforpligtelser eller eventualak-
tiver.

Oplysningerne skal gentages i efterfølgende delårsrap-
porter inden for regnskabsåret, hvis de er væsentlige 
for år til dato.

Væsentlige begivenheder og transaktioner
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IAS 34 kræver i noterne til delårsregnskabet oplys-
ning om:

•  At der i delårsregnskabet er anvendt samme 
regnskabspraksis og beregningsmetoder som i 
det seneste årsregnskab, eller, hvis regnskabs-
praksis eller beregningsmetoder er blevet  
ændret, en beskrivelse af arten og virkningen  
af ændringer.

•  Aktiviteters afhængighed af sæson eller konjunk-
tur.

•  Arten og den beløbsmæssige størrelse af poster, 
der påvirker aktiver, forpligtelser, egenkapitalen, 
nettoindtægter eller pengestrømme, som er 
usædvanlige på grund af deres størrelse, art eller 
beskaffenhed.

•  Arten og den beløbsmæssige størrelse af æn-
dringer i skønnede beløb, som allerede er præ-
senteret i tidligere delårsperioder i det aktuelle 
regnskabsår eller ændringer i skønnede beløb, 
som er præsenteret i tidligere regnskabsår.

•  Udstedelse, tilbagekøb og indløsning af obligatio-
ner og egenkapitalinstrumenter.

•  Udbetalt udbytte (samlet eller pr. aktie) separat 
oplyst for ordinære aktier og andre aktier.

•  Begivenheder efter balancedagen, som ikke er 
afspejlet i delårsregnskabet.

•  Ændringer i virksomhedens sammensætning i 
delårsperioden, herunder virksomhedssammen-
slutninger, overtagelse eller afhændelse af dat-
tervirksomheder og langfristede investeringer, 
omstruktureringer samt ophørte aktiviteter. I til-
fælde af virksomhedssammenslutninger kræver 
IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger yderligere 
oplysninger. 

•  Dagsværdier af finansielle aktiver og forpligtelser, 
jf. IFRS 13, Dagsværdimåling, og IFRS 7, Finansielle 
instrumenter: Oplysninger, herunder oplys ninger 
relateret til dagsværdihierarki og metoder for op-
gørelse af dagsværdier.

IAS 34 kræver herudover følgende oplysninger i no-
terne til delårsregnskabet: 

•  Hvis IFRS 8, Driftssegmenter, kræver segmentop-
lysninger i årsregnskabet, skal der gives en række 
segmentoplysninger.

•  For virksomheder, som bliver eller ophører med 
at være investeringsvirksomheder, som defineret 
i IFRS 10, Koncernregnskaber, kræves visse oplys-
ninger fra IFRS 12, Oplysninger om kapitalandele i 
andre virksomheder. 

•  Omsætning specificeret på forskellige kategorier 
som krævet af IFRS 15, Omsætning fra kontrakter 
med kunder. 

Oplysningerne ovenfor kan gives andre steder i del-
årsrapporten end i selve delårsregnskabet fx i ledel-
sesberetningen. Informationen skal være tilgængelig 
på samme tidspunkt og vilkår som delårsregnska-
bet, og noterne skal indeholde krydshenvisning til 
oplysningerne. 

I noterne til delårsregnskabet skal det herudover 
oplyses, om delårsregnskabet er aflagt i overens-
stemmelse med IFRS generelt eller minimumskrave-
ne i IAS 34

IFRS 1, Førstegangsanvendelse af IFRS, kræver yderli-
gere oplysninger i delårsregnskaber, der aflægges i 
det regnskabsår, hvor virksomheden overgår til at 
anvende IFRS. Se afsnittet om IFRS 1. 
 

Oplysninger i regnskabet 
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IAS 36
Omhandler Nedskrivning af anlægsaktiver

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 10, Delårsregnskaber og værdiforringelse
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IAS 36 samler reglerne om nedskrivning for de fleste ty-
per af anlægsaktiver og beskriver, hvornår der skal fore-
tages nedskrivningstest på dem, hvordan testen skal 
gennemføres, og hvordan tab ved værdiforringelse op-
gøres og indregnes. 

Standarden indeholder særlige bestemmelser for så vidt 
angår nedskrivningstest af goodwill og virksomhedsakti-
ver (”Corporate assets”). 

IAS 36 finder anvendelse på alle aktiver, bortset fra følg-
ende:

• Varebeholdninger (IAS 2, Varebeholdninger)
• Udskudte skatteaktiver (IAS 12, Indkomstskatter)
•  Aktiver tilknyttet personaleydelser (IAS 19, Personale

ydelser)
•  Finansielle aktiver omfattet af IFRS 9, Finansielle  

instrumenter
•  Kontraktaktiver og aktiverede kontraktomkostninger 

for at opnå eller opfylde en kontrakt (IFRS 15 , Om
sætning fra kontrakter med kunder)

• Investeringsejendomme, som måles til dagsværdi 
 (IAS 40, Investeringsejendomme)
• Biologiske aktiver tilknyttet landbrugsaktiviteter, som 
 måles til dagsværdi (IAS 41, Landbrug)
• Udskudte anskaffelsesomkostninger og immaterielle 
 aktiver omfattet af IFRS 4, Forsikringskontrakter
• Forsikringskontakter (IFRS 17, Forsikringskontakter)
• Anlægsaktiver, der er klassificeret som bestemt for 
  salg efter IFRS 5, Anlægsaktiver bestemt for salg og  

ophørte aktiviteter.

Alle andre aktiver er omfattet af IAS 36, herunder imma-
terielle aktiver, materielle anlægsaktiver og kapitalandele 
i dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint 
ventures.

Standarden kræver, at det på hver balancedag vurderes, 
om værdien af virksomhedens aktiver er blevet forringet. 
Hvis der er en indikation på dette, skal der gennemføres  
en nedskrivningstest, hvor genindvindingsværdien af det 
pågældende aktiv (eller gruppe af aktiver) opgøres. 

Goodwill, immaterielle aktiver med ubestemmelige brugs-
tider og immaterielle aktiver under udvikling skal mindst én 
gang årligt testes for nedskrivning, uanset om der er indi-
katorer på værdiforringelse eller ej. 

IAS 36 
– Værdiforringelse af aktiver

Anvendelsesområde

Identifikation af mulig værdiforringelse
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IAS 36 oplister en række indikatorer, der som minimum 
skal tages i betragtning, når det vurderes, om aktiver er 
værdiforringet. Oplistningen er ikke udtømmende. 

Indikatorer baseret på eksterne kilder omfatter fx:
 
• Aktivernes markedsværdi er i perioden faldet 
 betydeligt mere end forventet i forhold til normal 
 brug og tidsmæssig forældelse 
•  Der er i perioden konstateret væsentlige ændringer 

vedrørende teknologi, marked, økonomi eller miljø-
forhold i branchen eller på de markeder, hvor akti-
verne anvendes, som har påvirket virksomheden 
negativt

•  Renteniveauet har været stigende i perioden, og det 
er sandsynligt, at dette vil påvirke den diskonterings-
sats, der skal anvendes ved beregning af aktivernes 
kapitalværdi

• Den regnskabsmæssige værdi af virksomhedens 
 nettoaktiver er større end virksomhedens samlede 
 kursværdi. 

Indikatorer baseret på interne kilder omfatter fx: 

• Synlige tegn på forældelse af eller fysisk skade på et 
 aktiv 
•  Der er i perioden konstateret væsentlige ændringer 

i  aktivets anvendelse eller forventede anvendelse 
med negativ indvirkning på virksomheden, fx mang-
lende udnyttelse, planer om ophør eller omstruktu-
rering af den aktivitet, som aktivet er knyttet til, eller 
planer om afhændelse af aktivet før det hidtil for-
ventede tidspunkt (forkortet brugstid

• Dokumentation fra den interne rapportering, som 
 indikerer, at et aktivs økonomiske afkast er eller vil 
 blive lavere end forventet. 

Peger indikatorerne på, at værdien af et aktiv (eller en 
gruppe af aktiver) kan være forringet, skal der gennem-
føres en nedskrivningstest. 

En nedskrivningstest gennemføres ved at beregne  
aktivets genindvindingsværdi. 

Genindvindingsværdien er defineret som følger: 

Genindvindingsværdi
Det højeste beløb af et aktivs eller en pengestrømsfrembringende enheds

1) dagsværdi fratrukket salgsomkostninger og 2) kapitalværdi.

Dagsværdi fratrukket salgsomkostninger
Det beløb, som kan opnås ved salg af aktivet eller den 
pengestrømsfrembringende enhed i en normal trans-
aktion mellem markedsdeltagere på målingstidspunk-
tet, med fradrag af salgsomkostninger.

Kapitalværdi
Nutidsværdien af de skønnede fremtidige pengestrøm-
me, der forventes fra fortsat anvendelse af et aktiv eller 
en pengestrømsfrembringende enhed og ved afhænd-
else ved udløb af brugstiden. 

Indikatorer på værdiforringelse

Nedskrivningstest – måling af genindvindingsværdi 
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IAS 36 henviser til IFRS 13, Dagsværdimåling vedrørende  
opgørelse af dagsværdien af et aktiv eller en pengestrøms-
frembringende enhed. 

Ved opgørelsen af genindvindingsværdien for aktivet eller 
den pengestrømsfrembringende enhed fratrækkes salgs-
omkostninger fra den dagsværdi der er opgjort i overens-
stemmelse med IFRS 13.
 

Salgsomkostninger er kun de omkostninger, der er direkte 
forbundet med afhændelsen af det pågældende aktiv eller 
den pengestrømsfrembringende enhed, eksklusiv finansiel-
le omkostninger og skat.

Opgørelse af et aktivs eller en pengestrømsfrembring-
ende enheds kapitalværdi kræver efter IAS 36 følgende:

(a) Et skøn over de fremtidige pengestrømme til og fra 
 virksomheden, som hidrører fra aktivets fortsatte 
 brug og endelige afhændelse. 
(b)  En tilbagediskontering af disse fremtidige penge-

strømme ved at anvende en relevant diskonterings-
sats. 

Følgende elementer skal indgå, når et aktivs kapital-
værdi opgøres:

•  Et skøn over de pengestrømme, som aktivet forven-
tes at frembringe

• Forventninger om eventuelle afvigelser med hensyn 
  til beløb eller tidspunkt for disse skønnede  penge-

strømme
•  Den tidsmæssige værdi af penge udtrykt ved en ak-

tuel risikofri markedsrente
• Prisen for at påtage sig den risiko, der er forbundet 
 med aktivet
•  Andre faktorer, som en investor vil tillægge betyd-

ning, hvis denne skulle investere i det pågældende 
aktiv, herunder illikviditet. 

Forventede pengestrømme skal fastlægges ud fra rime-
lige og dokumenterbare forudsætninger, godkendte 
budgetter/prognoser og ekstrapolation for perioder ud 
over budgetperioden for så vidt angår beregning af ter-
minalværdien. IAS 36 forudsætter, at budgetter/progno-
ser som udgangspunkt ikke går ud over en femårig peri-
ode. 

De fremtidige pengestrømme skal skønnes for aktivet 
eller gruppen af aktiver med udgangspunkt i deres  
aktuelle stand. Skøn over fremtidige pengestrømme må 
ikke omfatte pengestrømme til eller fra virksomheden, 
der stammer fra fremtidige omstruktureringer, som 
virksomheden endnu ikke har forpligtet sig til, eller fra 
fremtidige anlægsinvesteringer, som vil forbedre  
aktivernes nuværende ydeevne.

Pengestrømmene skal derudover opgøres uden hen-
syntagen til finansieringen af aktivet eller den penge-
strømsfrembringende enhed og som udgangspunkt 
også uden hensyntagen til skatteind- og udbetalinger.

Skøn over nettoind- eller udbetalinger ved aktivets  
afhændelse skal indgå i pengestrømmene med et be-
løb, der svarer til det, som virksomheden forventer at 
kunne opnå ved at afhænde aktivet fratrukket forvente-
de afhændelsesomkostninger.

Dagsværdi fratrukket salgsomkostninger

Kapitalværdi
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Når kapitalværdien måles, skal diskonteringssatsen 

• opgøres før skat (som udgangspunkt) og
•  baseres på markedets aktuelle vurderinger af den 

tidsmæssige værdi af penge og de risici, som speci-
fikt er forbundet med aktivet, og som der ikke er  
taget højde for ved skønnet over de fremtidige pen-
gestrømme. 

Diskonteringssatsen skønnes ud fra den sats, som gæl-
der for aktuelle markedstransaktioner med tilsvarende 
aktiver, eller fra de vejede, gennemsnitlige kapitalom-
kostninger for en børsnoteret virksomhed, der har et 
enkelt aktiv (eller en gruppe af aktiver), som svarer til 
det pågældende aktiv eller gruppe af aktiver.

Når der ikke findes en specifik, markedsbestemt diskon-
teringssats for aktivet, skal man anvende en skønnet 
diskonteringssats. Denne skal afspejle det afkast, som 
en investor ville kræve ved investering i det pågældende 
aktiv. 

Følgende satser anvendes normalt som udgangspunkt: 

(a) Virksomhedens vejede, gennemsnitlige 
 kapitalomkostning (WACC) 
(b) Virksomhedens lånerente
(c) Andre lånerenter på markedet. 

Ovenstående satser skal korrigeres således, at diskon-
teringssatsen afspejler de specifikke risici, som marke-
det ville tillægge pengestrømmene fra det pågældende 
aktiv eller gruppe af aktiver. Der skal herunder bl.a.  
tages hensyn til lande-, område-, valuta- og prisrisici 
samt øvrig usikkerhed, når diskonteringssatsen fastsæt-
tes, forudsat at der ikke allerede er taget højde herfor 
ved budgetteringen af pengestrømmene.

Som udgangspunkt skal genindvindingsværdien opgø-
res for det enkelte aktiv. Hvis det imidlertid ikke er mu-
ligt at skønne denne værdi, skal genindvindingsværdien 
opgøres for den mindste pengestrømsfrembringende 
enhed, som aktivet tilhører.

En pengestrømsfrembringende enhed er den mindste, 
identificerbare gruppe af aktiver, der frembringer pen-
gestrømme (indbetalinger), som i al væsentlighed er 
uafhængige af pengestrømme fra andre aktiver eller 
grupper af aktiver. Pengestrømsfrembringende en-
heder må som udgangspunkt ikke ændres fra den ene 
periode til den anden.

Selvom hele eller dele af en pengestrømsfrembringen-
de enheds produktion anvendes internt i en koncern, 
skal den pågældende enhed anses for at være en selv-
stændig pengestrømsfrembringende enhed, hvis der 
findes et aktivt marked for de pågældende produkter 
og ydelser. Hvis pengestrømmene for en sådan enhed 

er påvirket af koncerninterne prisfastsættelsespolitikker 
(transfer pricing), skal skønnet over ind- og udbetalinger-
ne ved opgørelse af kapitalværdien tage udgangspunkt i 
de priser, der ville være gældende ved transaktioner 
med uafhængige parter.

Som følge af kravet om årlige test af nedskrivningsbeho-
vet på goodwill skal goodwillbeløb allerede på anskaffel-
sestidspunktet fordeles på de af virksomhedens penge-
strømsfrembringende enheder, der kan forventes at 
drage fordel af de synergier, som opstår ved virksom-
hedssammenslutningen. De pågældende pengestrøms-
frembringende enheder skal repræsentere det laveste 
niveau, som virksomheden i den interne styring anven-
der som grundlag for at overvåge indregnede goodwill-
beløb, og niveauet må ikke være højere end virksom-
hedens driftssegmenter, som er fastsat i overens stem- 
melse med IFRS 8, Driftssegmenter. 

Diskonteringssats

Pengestrømsfrembringende enheder og goodwill
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Virksomhedsaktiver i form af aktiver, bortset fra good-
will, der bidrager til fremtidige pengestrømme i forskelli-
ge pengestrømsfrembringende enheder (”Corporate as
sets”), herunder fx administrationsbygninger, edb-udstyr 
eller forskningscentre, skal testes i forhold til den eller 
de pengestrømsfrembringende enheder, som virksom-
hedsaktivet tilhører. 

Når en pengestrømsfrembringende enhed testes for 
værdiforringelse, skal alle de virksomhedsaktiver, som er 

knyttet til den pågældende pengestrømsfrembringende 
enhed, identificeres og så vidt muligt fordeles til den på-
gældende enhed. Hvis et virksomhedsaktiv ikke på en  
rimelig og ensartet måde kan allokeres til den pågælden-
de enhed, skal den mindste gruppe af pengestrøms - 
frembringende enheder, som omfatter den pågældende 
enhed, og hvortil virksomhedsaktivet kan fordeles på en 
rimelig og ensartet måde, identificeres og testes.

Hvis genindvindingsværdien af et aktiv er lavere end dets 
regnskabsmæssige værdi, skal aktivet nedskrives til genind-
vindingsværdien. Udgangspunktet er, at nedskrivninger 
som følge af værdiforringelse føres i resultatopgørelsen. Til-
bageførsler af tidligere foretagne opskrivninger, der er ind-
regnet i øvrig totalindkomst og akkumuleret på egenkapita-
len under reserve for opskrivninger, føres dog i øvrig 
totalindkomst og reducerer opskrivningsreserven på egen-

kapitalen. For så vidt angår pengestrømsfrembringende en-
heder, skal nedskrivningen først henføres til en eventuel 
goodwill og herefter pro rata til andre aktiver baseret på de-
res regnskabsmæssige værdier. I relation til fordeling af 
nedskrivninger i pengestrømsfrembringende enheder, hvor 
der er minoritetsinteresser tilknyttet, indeholder standar-
dens Appendiks C særlige retningslinjer.

Ligesom det årligt skal vurderes, om der er indikatorer på 
værdiforringelse, skal det årligt vurderes, om der er indika-
torer på, at tidligere foretagne nedskrivninger ikke længere 
skal opretholdes. Er der det, skal virksomheden opgøre 
genindvindingsværdien på ny. 

Tidligere foretagne nedskrivninger skal tilbageføres, hvis 
den opgjorte genindvindingsværdi overstiger den regn-
skabsmæssige værdi. Nedskrivninger af goodwill må dog 
ikke tilbageføres. Hvis den forøgede genindvindingsværdi 
alene kan henføres til, at realisationen af de forventede 
pengestrømme er rykket et år nærmere, kan nedskriv-
ningen heller ikke tilbageføres.

Nedskrivninger kan maksimalt tilbageføres op til den regn-
skabsmæssige værdi, som aktiverne ville have haft, hvis 
nedskrivning ikke var foretaget. Det vil sige, at der skal tages 
hensyn til de afskrivninger mv., der ellers ville have været 
foretaget. 

Tilbageførte nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen, 
medmindre der er tale om tilbageførsel af nedskrivninger, 
der tidligere har været indregnet i øvrig totalindkomst og  
reduceret en opskrivningsreserve på egenkapitalen.

Nedskrivninger indregnet i en delårsperiode må ifølge IFRIC 
10 ikke tilbageføres for så vidt angår goodwill. 

Virksomhedsaktiver

Indregning af nedskrivninger

Tilbageførsel af nedskrivninger
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IAS 36 indeholder et appendiks med vejledning om 
anvendelse af nutidsværdimetoder, når aktivers ka-
pitalværdi opgøres. Derudover er der i tilknytning til 
IAS 36 udgivet en samling eksempler på fastlæggel-
se af pengestrømsfrembringende enheder, bereg-
ning af kapitalværdi, indregning af nedskrivninger, 

opgørelse af effekt af udskudt skat, tilbageførsel af 
nedskrivninger, effekt af fremtidige omstrukture-
ringer og investeringer, nedskrivningstest af penge-
strømsfrembringende enheder med tilknyttet 
goodwill og minoritetsinteresser, fordeling af virk-
somhedsaktiver samt noteoplysninger.

Yderligere vejledning

IAS 36 kræver relativt omfattende oplysninger om 
nedskrivninger og værdiforringede aktiver, fx for-
deling af periodens nedskrivninger og tilbagefør-
sel heraf på resultatet og øvrig totalindkomst 
samt fordeling på driftssegmenter. 

Derudover er der krav om yderligere oplysninger, 
hvis der i regnskabsperioden er foretaget væsent-
lige nedskrivninger eller tilbageførsler af nedskriv-
ninger af enkeltaktiver eller pengestrømsfrem-
bringende enheder, eller hvis de foretagne ned - 
skrivninger eller tilbageførsler af nedskrivninger 
totalt set er væsentlige for regnskabet som hel-
hed. 

Dette omfatter bl.a. omtale af
•  de begivenheder eller forhold, der har med-

ført nedskrivning eller tilbageførsel heraf 
•  indregnede nedskrivninger eller tilbageførsel 

heraf 
• enkeltaktiver, hvor arten oplyses, og hvilket 
 driftssegment aktivet tilhører 
•  pengestrømsfrembringende enheder, hvor 

det bl.a. oplyses, hvilken enhed det drejer sig 
om (fx forretningsområde eller geografisk om-
råde)

•  den nedskrevne værdi, og om den er opgjort 
til kapitalværdi eller dagsværdi fratrukket 

 salgsomkostninger 

•  dagsværdien, og hvordan den er opgjort, fx 
ved henvisning til et aktivt marked 

• kapitalværdien, og hvordan den er opgjort, 
 herunder anvendte diskonteringssatser.

Ved test af pengestrømsfrembringende enheder, 
der indeholder goodwill eller immaterielle aktiver 
med ubestemmelige brugstider, angiver IAS 36 
en række specifikke oplysningskrav for væsentlige 
pengestrømsfrembringende enheder eller grup-
per af enheder, som goodwill eller immaterielle 
aktiver med ubestemmelige brugstider er fordelt 
på. 

Der skal bl.a. gives oplysninger om de regnskabs-
mæssige værdier af hhv. goodwill og immaterielle 
aktiver med ubestemmelige brugstider, der er 
fordelt på den enkelte enhed, hvordan genindvin-
dingsværdien for enheden er opgjort, hvilke cen-
trale forudsætninger der er lagt til grund for op-
gørelsen af kapitalværdien (herunder følsom heds  - 
analyser på disse forudsætninger) og dagsvær-
dien fratrukket salgsomkostninger, samt ledel-
sens vurdering af forudsætningernes kvalitet, 
budgetperioder, vækstrater og diskonteringsfak-
torer, der er anvendt til at opgøre kapitalværdier 
mv. 

Oplysninger i regnskabet 
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IAS 37
Omhandler Regnskabsmæssig behandling af hensatte forpligtelser, 
 eventualforpligtelser og eventualaktiver

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 1, Ændringer i nedtagnings, genopbygnings eller lignende 
 forpligtelser (behandlet i afsnittet om IAS 16, Materielle anlægsaktiver)
 IFRIC 5, Rettigheder til kapitalandele hidrørende fra fonde til dækning af 
 omkostninger forbundet med afvikling, reetablering og miljøgenopretning
  IFRIC 6, Forpligtelser vedrørende bortskaffelse af elektronisk udstyr 

IFRIC 21, Afgifter
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IAS 37 omhandler den regnskabsmæssige behandling af 
hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventual-
aktiver.

En hensat forpligtelse skal indregnes, når og kun når: 

•  virksomheden på balancedagen har en retlig eller en 
faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere be-
given hed, 

• det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et 
 træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, og 
• forpligtelsen beløbsmæssigt kan opgøres pålideligt. 

IFRIC 6 omhandler indregning af producenters forpligtel-
ser til at bortskaffe elektronisk udstyr fra private hushold-
ninger under EU’s WE&EE-direktiv. Ifølge direktivet forde-

les omkostninger til bortskaffelse af elektronisk udstyr ud 
fra markedsandele i en given måleperiode. Den forplig-
tende begivenhed, som medfører, at en forpligtelse skal 
indregnes i balancen er, at producenten deltager i mar-
kedet i den måleperiode, hvor markedsandelen opgøres. 

IFRIC 21 omhandler tidspunktet for indregning af offentli-
ge afgifter. Den forpligtende begivenhed defineres som 
det tidspunkt, hvor kravet om betaling af afgifter udløses 
ifølge relevant lovgivning. Fortolkningen omhandler både 
hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser. 

Eventualforpligtelser og -aktiver er forhold, der eksisterer 
på balancedagen som resultat af tidligere begivenheder, 
og som kan medføre enten et træk på virksomhedens 
økonomiske ressourcer (eventualforpligtelse) eller en for-
øgelse af virksomhedens økonomiske ressourcer (even-
tualaktiv), men hvor henholdsvis forpligtelsens og akti-

vets eksistens først kan bekræftes af en eller flere usikre 
fremtidige begivenheder, som er uden for virksomhe-
dens kontrol. 

Eventualforpligtelser og -aktiver indregnes ikke i balan-
cen, men skal omtales i noterne. 

IAS 37 
– Hensatte forpligtelser, 
eventualforpligtelser og 
eventualaktiver

Hensatte forpligtelser

Eventualforpligtelser og -aktiver

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Ifølge ÅRL skal virksomheder omfattet af regnskabs-
klasse B og C (mellem) ikke oplyse om eventualaktiver.
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Hensatte forpligtelser skal måles som det bedste skøn 
over de omkostninger, der er nødvendige for at indfri 
forpligtelsen på balancedagen. Der skal ved opgørelsen 
af det bedste skøn tages højde for alle relevante risici 
og usikkerheder, ligesom den hensatte forpligtelse skal 
tilbagediskonteres, hvis dette har væsentlig indvirkning. 

Hensatte forpligtelser vurderes og måles til det beløb, 
der udtrykker det bedste skøn på hver balancedag. Hvis 
et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer ikke 
længere er sandsynligt, skal den hensatte forpligtelse 
tilbageføres. 

Hvis virksomheden kan gøre regres gældende over for 
en tredjemand for hele eller dele af sin omkostning ved-
rørende forpligtelsen, skal dette indregnes som et sær-
skilt aktiv, forudsat at det er så godt som sikkert (virtual
ly certain), at refusionen modtages fra tredjemand, hvis 
virksomheden afregner forpligtelsen. Aktivet kan ikke 
overstige den hensatte forpligtelse. 

Det gælder bl.a. i de tilfælde, hvor virksomheden har ret 
til godtgørelser fra en fond e.l., som er etableret til hel 
eller delvis dækning af oprydningsomkostninger i et gi-
vet område, forudsat at virksomheden ikke har kontrol, 
fælles kontrol over eller betydelig indflydelse på fonden, 
jf. IFRIC 5.

Hensatte forpligtelser må kun anvendes til de formål, 
som de var tiltænkt at skulle dække, da de blev indreg-
net. 

Der må ifølge IAS 37 ikke hensættes til dækning af frem-
tidige driftstab, da fremtidige driftstab hverken opfylder 
definitionen på forpligtelser eller det generelle indreg-
ningskriterium for hensatte forpligtelser. 

Hvis virksomheden er part i en aftale, der er tabsgiven-
de for virksomheden, foreligger der som følge heraf en 
forpligtelse, der indregnes og måles som en hensat for-
pligtelse efter IAS 37. 

Måling af hensatte forpligtelser 

En hensat forpligtelse til omstrukturering indregnes, når 
de generelle indregningskriterier for hensatte forpligtel-
ser er opfyldt. IAS 37 konkretiserer, hvordan de generelle 
indregningskriterier for hensatte forpligtelser skal anven-
des ved omstrukturering. En forpligtelse til at omstruktu-
rere en virksomhed eller en del af en virksomhed skal 
indregnes, når virksomheden har udarbejdet en detalje-
ret plan for omstruktureringen og samtidig har skabt en 
berettiget forventning hos dem, som berøres af omstruk-
tureringen, ved enten at begynde gennemførelsen af pla-
nen eller ved at kommunikere planen til dem, som berø-
res af den. 

Dette betyder eksempelvis, at en direktions- eller besty-
relsesbeslutning om at omstrukturere, der er taget før 

balancedagen, alene resulterer i en forpligtelse på balan-
cedagen, hvis virksomheden forud for balancedagen har 
påbegyndt gennemførelsen af den planlagte omstruktu-
rering eller har offentliggjort omstruktureringsplanens 
hovedpunkter til dem, som berøres af den. Dette skal 
være sket på en så tilstrækkelig specifik måde, at der her-
ved er skabt en berettiget forventning hos dem om, at 
virksomheden vil gennemføre omstruktureringen. 

Hensatte forpligtelser til omstrukturering må udelukken-
de omfatte de omkostninger, der er en uundgåelig kon-
sekvens af omstruktureringen, og som ikke knytter sig til 
virksomhedens fortsatte aktiviteter.

Omstrukturering
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Der skal i regnskabet medtages en note for hver 
gruppe af hensatte forpligtelser, der viser

• den regnskabsmæssige værdi primo og ultimo 
 perioden
 •  periodens hensatte forpligtelser, herunder for-

øgelse af eksisterende hensatte forpligtelser 
• periodens forbrug af hensatte forpligtelser, 
 dvs. beløb som har reduceret de hensatte 
 forpligtelser
•  ubenyttede hensatte forpligtelser, der er tilbage-

ført i perioden
•  periodens forskydning i nutidsværdier som følge 

af tidsforløbet og effekten af ændringer i rentefak-
toren. 

Der kræves ikke sammenligningstal.

Desuden skal noterne for hver gruppe af hensatte 
forpligtelser indeholde

•  en beskrivelse af forpligtelsen og tidspunktet for  
det forventede træk på virksomhedens økono-
miske ressourcer 

•  en omtale af eventuelle usikkerheder ved opgørel-
sen af omkostningerne eller det forventede af-
hold el sestidspunkt, og oplysninger om de væsent-
ligste forudsætninger vedrørende frem tidige 
be givenheder

• størrelsen af en eventuel forventet refusion eller 
 anden godtgørelse og den regnskabsmæssige 
 behandling heraf. 

Der skal gives en kort beskrivelse af hver kategori af 
eventualforpligtelse og eventualaktiv. Medmindre det 
ikke er praktisk muligt skal der desuden oplyses føl-
gende vedrørende eventualforpligtelser:

•  et estimat for den økonomiske effekt (gælder også 
for eventualaktiver),

•  usikkerheder vedrørende beløb og tidspunkt for 
eventuel udbetaling, samt 

• mulighed for refusion fra tredjemand.

Hvis det ikke er praktisk muligt at give oplysningerne, 
skal dette oplyses. 

Oplysninger i regnskabet 
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IAS 38
Omhandler Regnskabsmæssig behandling af immaterielle aktiver

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 4, Vurdering af, om en aftale indeholder en leasingaftale
 IFRIC 12, Koncessionsaftaler
  IFRIC 20, Bortfjernelsesomkostninger i produktionsfasen for en åben mine
 SIC–29, Koncessionsaftaler: Oplysninger
 SIC–32, Immaterielle aktiver – Omkostninger ved udvikling af website
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IAS 38 definerer et immaterielt aktiv som et identificer-
bart, ikke-monetært aktiv uden fysisk substans. Et aktiv 
anses for at være identificerbart, når:

(a)  det er muligt at udskille aktivet fra virksomheden som 
helhed og  sælge, overdrage, udlicensere, udleje eller 
ombytte aktivet, enten særskilt eller sammen med en 
tilhørende kontrakt, et aktiv eller en forpligtelse, eller

(b)  aktivet er en følge af kontraktmæssige eller andre ju-
ridiske rettigheder, uanset om disse kan overdrages 
eller udskilles fra virksomheden eller fra andre rettig-
heder og forpligtelser.

Immaterielle aktiver skal indregnes i balancen, hvis: 

• aktivet kontrolleres af virksomheden, 
•  det er sandsynligt, at de fremtidige økonomiske for-

dele, som aktivet repræsenterer, vil tilgå virksomhe-
den, og 

• aktivets kostpris kan måles pålideligt. 

Disse indregningskriterier gælder principielt, uanset om 
aktivet er erhvervet separat fra tredjemand, som led i en 
virksomhedssammenslutning eller er oparbejdet internt i 
virksomheden. 

Indregning
Immaterielle aktiver, der er erhvervet fra tredjemand 
som separate immaterielle aktiver, anses normalt altid 
for at opfylde indregningskriterierne.

Måling ved indregning
Kostprisen for aktiver, der er erhvervet fra tredjemand, 
skal omfatte:

(a)  aktivets købspris, herunder told og ikke-refunderbare  
afgifter, efter fradrag af rabatter o.l.

(b)  omkostninger, der direkte kan henføres til forberedel-
se af aktivet til dets planlagte anvendelse.

Omkostninger, der er afholdt efter det tidspunkt, hvor 
aktivet første gang er i den stand, der kræves, for at akti-
vet kan bruges på den planlagte måde, kan ikke aktive-
res. Dette gælder også omkostninger, der er afholdt fra 
tidspunktet for færdiggørelsen af aktivet til det tidspunkt, 
hvor aktivet faktisk tages i brug, og indledende driftstab.

Ifølge IFRIC 12 skal en operatør indregne et immaterielt 
aktiv, såfremt operatøren modtager en ret (en licens) til 
at opkræve betaling fra brugere af en offentlig tjeneste.  
I henhold til IAS 38 kan immaterielle aktiver erhvervet  
vederlagsfrit eller for et symbolsk beløb fra en offentlig 
myndighed vælges indregnet enten til dagsværdi eller  
til det eventuelle afgivne symbolske beløb med tillæg af 
omkostninger, der direkte kan henføres til forberedelsen 
af aktivet til dets planlagte brug. 

IAS 38 
– Immaterielle aktiver

Indregning som aktiv

Aktiver, der er erhvervet separat fra tredjemand
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Indregning
Immaterielle aktiver, der er erhvervet som led i en virk-
somhedssammenslutning, anses altid for at opfylde kri-
teriet om at repræsentere sandsynlige fremtidige øko-
nomiske fordele for den overtagende virksomhed. 
Tilsvarende anses kriteriet om, at dagsværdien kan op-
gøres pålideligt, altid for værende opfyldt for immateri-
elle aktiver, der er erhvervet som led i en virksomheds-
sammenslutning. Identificerbare immaterielle aktiver 
skal derfor altid indregnes separat fra goodwill. Dette 
gælder også forsknings- og udviklingsprojekter, selvom 
disse ikke tidligere har været indregnet som aktiver i 
den overtagne virksomhed, og selvom de ikke ville op-
fylde betingelserne for indregning, hvis de var afholdt af 
den overtagende virksomhed selv (se nedenfor).

Måling ved indregning
Immaterielle aktiver, der er erhvervet som led i en virk-
somhedssammenslutning, skal måles til dagsværdi. Det 
kan være nødvendigt at måle overtagne immaterielle 
aktiver som en samlet gruppe af aktiver, hvis dagsværdi-
en af det enkelte immaterielle aktiv ikke kan opgøres 
uafhængigt af øvrige immaterielle og materielle aktiver.

Efterfølgende omkostninger til færdiggørelse af erhver-
vede og indregnede forsknings- og udviklingsprojekter 
kan alene indregnes, hvis projekterne på det tidspunkt, 
hvor omkostningerne afholdes, opfylder indregningskri-
terierne for internt oparbejdede immaterielle aktiver (se 
nedenfor). 

Indregning
I praksis er det primært udviklingsprojekter, der aktive-
res som internt oparbejdede immaterielle aktiver. Det 
er ifølge IAS 38 ikke tilladt at aktivere internt oparbejdet 
goodwill, varemærker, navnerettigheder, udgiverrettig-
heder, kundekartoteker og lignende immaterielle res-
sourcer.  

Internt oparbejdede immaterielle aktiver skal aktiveres 
fra det tidspunkt, hvor virksomheden kan påvise: 

•  at det for virksomheden er teknisk muligt  at færdig-
gøre det immaterielle aktiv, således at det kan  
bruges eller sælges

•  at virksomheden har til hensigt at færdiggøre aktivet 
for at bruge eller sælge det

• at virksomheden kan bruge eller sælge aktivet 
•  hvordan aktivet vil frembringe sandsynlige fremtidige  

økonomiske fordele, herunder eksistensen af et 
marked for de producerede enheder fra det imma-
terielle aktiv eller for selve det immaterielle aktiv el-
ler – hvis det skal bruges internt – nytteværdien af 
aktivet 

•  at tilstrækkelige tekniske, økonomiske og andre res-
sourcer er tilgængelige til at fuldføre udviklingen og 
til at bruge eller sælge det pågældende immaterielle 
aktiv

•  at virksomheden kan måle de omkostninger, der 
kan henføres til udviklingen af det immaterielle aktiv 
pålideligt.

Interne forskningsprojekter kan ikke aktiveres.

Hvis et immaterielt aktiv ikke opfylder indregningskrite-
rierne, skal de omkostninger, der er forbundet med at 
frembringe aktivet, resultatføres, når de afholdes. Tidli-
gere resultatførte omkostninger kan ikke på et senere 
tidspunkt indregnes som en del af kostprisen for et im-
materielt aktiv. 

Måling ved indregning
Kostprisen for et internt oparbejdet immaterielt aktiv 
skal indeholde alle de omkostninger, der er direkte for-
bundet med at oprette, fremstille og forberede aktivet 
til dets tiltænkte brug fra det tidspunkt, hvor aktivet før-
ste gang opfylder indregningskriterierne. Omkostninger, 
der direkte kan henføres, er eksempelvis: 

• omkostninger til materialer og tjenesteydelser
• gager, løn og andre personaleomkostninger  
•  honorarer og gebyrer for registrering af immateriel-

le rettigheder
•  afskrivninger på patenter og licenser, der er an-

vendt til at frembringe aktivet. 

Aktiver, der er erhvervet som led i en virksomheds-
sammenslutning

Internt oparbejdede aktiver
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Omkostninger afholdt efter første indregning af et im-
materielt aktiv kan alene aktiveres, hvis de i sig selv op-
fylder indregningskriterierne efter IAS 38. 

Ifølge IFRIC 20 skal bortfjernelsesomkostninger i pro-
duktionsfasen for en åben mine, som opfylder nærme-
re angivne kriterier, indregnes som et tillæg til et eksi-
sterende anlægsaktiv. Kategoriseringen som imma - 
 terielt eller materielt anlægsaktiv afhænger af kategori-
seringen af det eksisterende aktiv.

Salgs- og administrationsomkostninger samt andre ge-
nerelle omkostninger kan ikke lægges til kostprisen, 
medmindre de direkte kan henføres til klargøring af ak-
tivet til dets tiltænkte brug. Omkostninger ved ineffekti-
vitet, indledende driftstab eller uddannelse af medar-
bejdere i brugen af aktivet kan heller ikke indgå i 
kostprisen.

Ifølge SIC–32 er en hjemmeside som en virksomhed ud-
vikler til eget brug, et eksempel på et internt oparbejdet 
immaterielt aktiv, som skal indregnes, når de generelle 
indregningskriterier for immaterielle aktiver er opfyldt 
(se ovenfor). Fortolkningsbidraget angiver også specifikt, 
hvorvidt omkostninger i forskellige faser af udviklingen 
af en hjemmeside skal aktiveres eller omkostningsføres. 

Efterfølgende omkostninger 

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Ifølge ÅRL kan indirekte produktionsomkostninger 
indregnes i kostprisen for egenfremstillede imma-

terielle aktiver. Efter IAS 38 kan omkostninger ale-
ne indregnes i kostprisen, hvis de direkte kan hen-
føres til fremstillingen eller klargøringen af aktivet.

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Ifølge ÅRL skal et beløb svarende til de aktiverede 
udviklingsomkostninger indregnes på en reserve 
under egenkapitalen (Reserve for udviklingsom-
kostninger). Reserven begrænser dermed udbyt-
temulighederne for virksomheder, der aktiverer 
udviklingsomkostninger, idet de herved sidestilles 
med virksomheder, der indregner udviklingsom-
kostninger i resultatopgørelsen (muligt i regn-
skabsklasse B og C(mellem)).

Reserven opgøres med fradrag af udskudt skat og 
nedbringes, hvis de aktiverede udviklingsomkost-
ninger sælges eller på anden måde udgår af virk-
somhedens drift, samt i takt med af- eller ned-
skrivninger. 

Bestemmelsen gælder kun i virksomhedens eget 
regnskab (og således ikke i koncernregnskabet), 
og gælder uanset om virksomhedens regnskab er 
aflagt i overensstemmelse med ÅRL eller IFRS.
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IAS 38 skelner mellem immaterielle aktiver med en be-
stemmelig brugstid og immaterielle aktiver med en ube-
stemmelig brugstid. 

Immaterielle aktiver med en bestemmelig brugstid, skal 
afskrives over denne brugstid fra det tidspunkt, hvor ak-
tivet er klar til ibrugtagning. Afskrivningerne skal opgø-
res ved hjælp af en metode, der afspejler virksomhe-
dens udnyttelse af de økonomiske fordele, som aktivet 
repræsenterer. Hvis dette forbrugsmønster ikke kan 
fastlægges pålideligt, skal afskrivningerne beregnes line-
ært over brugstiden. En afskrivningsmetode baseret på 
forventet omsætning genereret ved brug af aktivet er 
kun i meget begrænsede tilfælde tilladt. Hvis det imma-
terielle aktiv er baseret på kontraktmæssige eller andre 
juridiske rettigheder, må afskrivningsperioden som ud-
gangspunkt ikke overstige disse rettigheders løbetid. 
Som hovedregel indregnes afskrivningerne i resultatet 
som en omkostning. Afskrivningsperiode og -metode 
skal som minimum gennemgås ved udløbet af hvert 
regnskabsår.

Immaterielle aktiver skal anses for at have en restværdi 
på nul, medmindre tredjemand har forpligtet sig til at 
købe aktivet efter endt brugstid, eller der er et aktivt 
marked for handel med det pågældende aktiv.

Immaterielle aktiver med ubestemmelige brugstider 
skal ikke afskrives, men årligt testes for værdiforringelse 
efter bestemmelserne i IAS 36. Ligeledes skal immateri-
elle anlægsaktiver under udførelse årligt testes for vær-
diforringelse.

Et immaterielt aktiv skal anses for at have en ubestem-
melig brugstid, når virksomheden – ud fra en analyse af 
alle relevante faktorer (herunder bl.a. den planlagte 
brug af aktivet, løbetiden for tilhørende juridiske rettig-
heder og forventede tiltag fra konkurrenter) – ikke kan 
forudse en begrænsning i den periode, som aktivet kan 
forventes at generere fremtidige økonomiske fordele til 
virksomheden i.  Appendiks til IAS 38 indeholder for-
skellige eksempler på aktiver med hhv. bestemmelige 
og ubestemmelige brugstider. 

Af- og nedskrivninger

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Der skal ifølge ÅRL altid afskrives på immaterielle an-
lægsaktiver.

I særlige tilfælde, hvor brugstiden for goodwill og ud-
viklingsomkostninger ikke kan opgøres pålideligt, skal 
den ifølge ÅRL antages at være 10 år.

Ifølge IAS 38 skal immaterielle aktiver med ubestem-
melig brugstid ikke afskrives, men årligt testes for 
værdiforringelse.

 

Hovedreglen for måling af immaterielle aktiver er kost-
pris fratrukket af- og nedskrivninger. Afskrivning foreta-
ges over den forventede brugstid, mens nedskrivninger 
opgøres og indregnes efter principperne i IAS 36, Værdi
forringelse af aktiver. 

Immaterielle aktiver kan som en tilladt alternativ be-
handling måles til opskrevne værdier, som er dagsvær-
dien på omvurderingstidspunktet fratrukket af- og ned-

skrivninger. Opskrivning tillades alene, hvor dette kan 
ske med reference til et aktivt marked for køb og salg af 
det pågældende aktiv. Eventuelle opskrivninger indreg-
nes i øvrig totalindkomst og overføres til egenkapitalpo-
sten “Reserve for opskrivninger”. Et aktivt marked er de-
fineret forholdsvis snævert, hvorfor det i praksis kun i 
yderst sjældne tilfælde vil være muligt at opskrive imma-
terielle aktiver.

Efterfølgende måling
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Et immaterielt aktiv skal fjernes fra balancen når det af-
hændes, eller når brugen eller afhændelsen af aktivet 
ikke forventes at give fremtidige økonomiske fordele. 
Gevinster eller tab skal opgøres som forskellen mellem 
et eventuelt nettoprovenu ved afhændelsen og aktivets 

regnskabsmæssige værdi og indregnes i resultatet, 
medmindre andet kræves i henhold til IAS 17, Leasing 
(IFRS 16, Leasing) vedrørende sale-and-leaseback-trans-
aktioner. Gevinster må ikke klassificeres som omsæt-
ning. 

Udrangering og afhændelse
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Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

IAS 38 indeholder en række oplysningskrav, der 
ikke fremgår af ÅRL, herunder bl.a. oplysning om 
de forsknings- og udviklingsomkostninger, der er 
resultatført i året. 

ÅRL kræver oplysning om begrundelsen for den 
valgte afskrivningsperiode for goodwill, samt op-
lysning vedrørende de særlige forudsætninger, 
der ligger til grund for indregning og måling af ud-
viklingsprojekter. IAS 38 har ikke tilsvarende oplys-
ningskrav.

Der skal gives følgende oplysninger for hver grup-
pe af immaterielle aktiver opdelt på hhv. internt 
oparbejdede og eksternt erhvervede immaterielle 
aktiver:

•  Om levetiden for aktiverne er bestemmelig el-
ler ubestemmelig, og – for aktiver med bestem-
melig levetid – den forventede levetid eller de 
afskrivningsprocenter, som anvendes. 

•  Den anvendte afskrivningsmetode for aktiver 
med bestemmelig levetid.

• Den/de linje(r) i resultatet, hvori afskrivning på 
 immaterielle aktiver indgår.
•  En anlægsnote, der viser den regnskabsmæs-

sige værdi primo og ultimo regnskabsåret,  
valutakursreguleringer primo, og bevægelser-
ne i perioden i form af fx til- og afgang, af- og 
nedskrivninger samt eventuelle opskrivninger.  
Årets tilgange skal fordeles på internt opar-
bejdede aktiver, aktiver anskaffet separat og 
aktiver erhvervet ved virksomhedssammen-
slutninger.

For aktiver med ubestemmelig levetid skal der gi-
ves oplysning om den regnskabsmæssige værdi af 
aktivet og en beskrivelse af de faktorer, som un-
derbygger, at aktivet har en ubestemmelig levetid. 

IAS 38 indeholder særlige oplysningskrav for akti-
ver, som er erhvervet via offentlige tilskud e.l., og 
for immaterielle aktiver, der måles til opskrevne 
værdier. 

Enkeltaktiver, der er væsentlige for virksomhedens 
regnskab som helhed, skal beskrives, og den regn-
skabsmæssige værdi og den resterende afskriv-
ningsperiode skal oplyses. Det skal også angives, 
hvis immaterielle aktiver er stillet som sikkerhed, 
eller hvis virksomheden har forpligtet sig til at 
købe immaterielle aktiver.

De samlede forsknings- og udviklingsomkostnin-
ger, der er resultatført i perioden, skal oplyses i 
regnskabet.

Oplysninger i regnskabet 
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IAS 39
Omhandler  Den regnskabsmæssige behandling af sikring for virksomheder, der 

har valgt ikke at implementere bestemmelserne i IFRS 9 vedrørende 
sikring.  

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 16, Sikring af en nettoinvestering i en udenlandsk enhed.
   
Bemærk IASB udsendte i juli 2014 IFRS 9, Finansielle instrumenter, som erstat-

tede IAS 39 vedrørende indregning og måling af finansielle aktiver og 
forpligtelser.

 
 IFRS 9 træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2018  

eller senere.
  
 Virksomheder kan dog undlade at implementere bestemmelserne i 

IFRS 9 for regnskabsmæssig sikring, indtil IASB har færdiggjort sit pro-
jekt vedrørende makrosikring, og dermed fortsat anvende IAS 39’s 
bestemmelser herom også efter 1. januar 2018.

 Dette kapitel beskriver de bestemmelser i IAS 39, som fortsat gælder 
efter implementeringen af IFRS 9, hvis virksomheden har valgt ikke at 
implementere bestemmelserne i IFRS 9 for sikring.
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IFRS 9, Finansielle instrumenter, har erstattet IAS 39 for 
regnskabsår, der begynder 1. januar 2018 eller senere. 
Ved implementering af IFRS 9 har virksomheder imidler-
tid mulighed for at undlade at implementere bestem-
melserne i IFRS 9 vedrørende sikring og fortsat anvende 
bestemmelserne i IAS 39 herfor. Der er tale om en mid-
lertidig udskydelse, indtil IASB har færdiggjort deres 
projekt vedrørende makrosikring (Dynamic Risk Manage
ment).

Dette kapitel behandler bestemmelserne i IAS 39 ved-
rørende sikring, som virksomhederne fortsat kan an-
vende efter implementering af IFRS 9, og indtil IASB har 
færdiggjort projektet om makrosikring.

IAS 39
– Finansielle instrumenter:  
Indregning og måling

IAS 39 indeholder retningslinjer for indregning og må-
ling af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser, her-
under afledte finansielle instrumenter, som virksomhe-
den anvender til at sikre/afdække risikoen ved aktiver, 
forpligtelser eller forventede fremtidige transaktioner. 

Regnskabsaflæggelse efter de særlige sikringsbestem-
melser (hedge accounting) kan efter IAS 39 alene ske, 
hvis en række restriktive kriterier opfyldes. Der skal fx 
foreligge dokumentation for sammenhæng mellem risi-
kostyringspolitikken og sikringsforholdet, identifikation 
af sikringsinstrumentet og risikoeksponeringen samt 
dokumentation af sammenhængen mellem det sikrede 
og sikringsinstrumentet, og hvordan virksomheden vil 
måle sikringseffektiviteten.

Sikringen skal være klar, entydig og meget effektiv. IAS 
39 angiver retningslinjer for, hvornår et sikringsforhold 
kan betragtes som værende ”meget effektivt” (highly  
effective). Kravet er, at der kan påvises en samvariation 
mellem det sikrede og sikringsinstrumentet, der ligger 
inden for et interval af 80-125%. Desuden skal der fore-
tages løbende opfølgning, hvorunder det skal vurderes, 
om sikringsforholdet har været meget effektivt i løbet af 
regnskabsperioden. 

Ved sikring skal sikringsinstrumentet være erhvervet 
hos en ekstern part, for at det opfylder betingelserne 
som sikringsinstrument i IAS 39, idet koncerninterne 
transaktioner elimineres i koncernregnskabet. 

IAS 39 indeholder en undtagelse, hvorefter valutakurs-
risikoen vedrørende fx tilgodehavender/forpligtelser 
mellem to dattervirksomheder kan opfylde sikringskrite-
rierne for en sikret post i koncernregnskabet, hvis det 
resul terer i valutakursgevinster eller -tab, som ikke fuldt 
ud elimineres i koncernregnskabet.

Sikring skal foretages transaktion for transaktion, og 
gruppevis sikring af nettopositioner (macro hedging) til-
lades generelt ikke efter IAS 39. IAS 39 indeholder dog 
en specifik undtagelse, hvorefter macro hedging kan 
anvendes ved dagsværdisikring af renterisikoen for en 
del af en portefølje af finansielle aktiver eller finansielle 
forpligtelser. 

Ved at klassificere en del af de underliggende finansielle 
aktiver eller finansielle forpligtelser i en gruppe som det 
sikrede, kan virksomheden imidlertid opnå stort set den 
samme virkning på nettoresultatet. Fx kan en virksom-
heds samlede nettorenterisiko ikke sikres overordnet 
set, men det samme resultat kan muligvis opnås ved at 
afdække en specifik risiko, der beløbsmæssigt svarer til 
den samlede nettorenterisiko. 

Sikringstransaktioner opdeles i tre typer: 

• Sikring af dagsværdi (fair value hedge) 
•  Sikring af pengestrømme, inkl. forventede frem-

tidige transaktioner (cash flow hedge, including hedge 
of forecasted transactions) 

•  Sikring af en nettoinvestering i en udenlandsk  
enhed (hedge of a net investment in a foreign entity). 

Regnskabsmæssig behandling af sikring
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Sikring af dagsværdi
Ved sikring af dagsværdi forstås sikring af et aktiv eller 
en forpligtelse, der er indregnet i balancen. IAS 39 fore-
skriver, at
 
•  regulering af sikringsinstrumentet til dagsværdi re-

sultatføres straks, 
•  den regnskabsmæssige værdi af den sikrede balan-

cepost reguleres med ændring i dagsværdien ved-
rørende den afdækkede risiko, og reguleringen re-
sultatføres straks sammen med reguleringen af 
sikringsinstrumentet. 

Eksempler på sikring af dagsværdi: 

• Sikring af fastforrentede lån
•  Afdækning af valutarisiko på tilgodehavender i frem-

med valuta. 

Sikring af ikke-indregnede faste aftaler (firm commit
ments), fx en købs- eller salgsordre, skal klassificeres 
som sikring af dagsværdi og ikke som sikring af penge-
strømme. Dette betyder, at både sikringsinstrumentet 
og det sikrede (i form af en positiv eller negativ dags-
værdi af den faste aftale) indregnes i balancen, og at 
værdiændringer af både sikringsinstrumentet og det 
sikrede indregnes i resultatet. For så vidt angår sikring 
af valutakursrisiko vedrørende ikke-indregnede faste  
aftaler, er det imidlertid muligt at vælge mellem at  
anvende bestemmelserne om sikring af dagsværdi og 
sikring af pengestrømme.

Sikring af pengestrømme
Ved sikring af pengestrømme og forventede fremtidige 
transaktioner, der er højst sandsynlige, skal
 
•  den andel af gevinsten eller tabet på sikringsinstru-

mentet, som udgør en effektiv sikring, indregnes i 
øvrig totalindkomst som en særskilt post, og akku-
muleres på egenkapitalen indtil det sikrede indreg-
nes i resultatet, hvorefter det ”parkerede” beløb på 
egenkapitalen også indregnes i resultatet. 

•  den resterende andel af gevinsten eller tabet (den 
ineffektive del) på sikringsinstrumentet indregnes 
straks i resultatet.

Eksempler på sikring af pengestrømme: 

• Sikring af variabelt forrentede lån
•  Afdækning af valutarisiko ved fremtidige køb eller 

salg.

Ved sikring af pengestrømme, hvor det sikrede bliver 
balanceført, skal sikringseffekten først indregnes i øvrig 
totalindkomst og dernæst indregnes i resultatet, i takt 
med at de afdækkede pengestrømme indregnes i resul-
tatet (løbende recirkulering fra øvrig totalindkomst til 
resultatet) frem for at regulere den regnskabsmæssige 
værdi af balanceposten ved første indregning. Dog er 
det i visse tilfælde tilladt at regulere regnskabsmæssige 
værdier af ikke-finansielle aktiver og ikke-finansielle for-
pligtelser. Dette betyder fx, at en virksomhed kan vælge 
at indregne virkningen af valutakurssikring af et frem-
tidigt køb af et anlægsaktiv sammen med aktivet, når 
det indregnes første gang. Sikringseffekten vil således 
blive resultatført, i takt med at aktivet afskrives. Det 
samme resultat opnås, hvis sikringseffekten indregnes i 
resultatet ved løbende recirkulering fra øvrig totalind-
komst. 

Sikring af en nettoinvestering i en udenlandsk  
enhed 
Sikring af nettoinvesteringer i udenlandske enheder be-
handles som sikring af pengestrømme, hvorunder den 
effektive del af sikringen indregnes i øvrig totalindkomst, 
indtil investeringen afhændes, mens den ineffektive del 
føres i resultat straks. 

Ifølge IFRIC 16 kan sikringsreglerne kun anvendes på 
den valutakursforskel, som opstår imellem modervirk-
somhedens funktionelle valuta og den udenlandske en-
heds funktionelle valuta og dermed ikke for præsentati-
onsvalutaen for den udenlandske enhed. Endvidere kan 
det afdækkede maksimalt svare til den regnskabsmæs-
sige værdi af nettoinvesteringen i den udenlandske en-
hed, som er indregnet i koncernregnskabet.
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IAS 40
Omhandler Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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IAS 40 skal anvendes på en virksomheds investerings-
ejendomme og giver mulighed for at måle alle virksom-
hedens investeringsejendomme til dagsværdi, selvom 
det ikke er virksomhedens hovedaktivitet at besidde in-
vesteringsejendomme. 

IAS 40 definerer investeringsejendomme som investe-
ring i grunde, bygninger, en del af en bygning eller i 
både grunde og bygninger med det formål at opnå af-
kast af den investerede kapital i form af løbende leje-
indtægter og/eller kapitalgevinst ved videresalg. Virk-
somheder, der ikke har implementeret IFRS 16, Leasing, 
kan desuden indregne finansielt leasede ejendomme 
og brugsretten til operationelt leasede ejendomme som 
investeringsejendomme (IAS 17, Leasing). Virksomheder, 
der har implementeret IFRS 16, og som måler investe-
ringsejendomme til dagsværdi, skal for leasede investe-
ringsejendomme måle leasingaktivet (right of use akti-
vet) til dagsværdi. IAS 40 skal endvidere anvendes for 
ejendomme, som er under opførelse eller udvikling til 
brug for fremtidig anvendelse som investeringsejen-
domme.

Investeringsejendomme er fx grunde, der ejes med 
langsigtet værdistigning for øje, grunde, hvor den frem-
tidige anvendelse endnu ikke er fastlagt, bygninger, som 
ejes af virksomheden og udlejes, og bygninger, der er 
tomme, men ejet med henblik på udlejning. 

Ejendomme, der ikke er investeringsejendomme, om-
fatter fx domicilejendomme, ejendomme, der er opkøbt 
med henblik på videresalg som led i det normale forret-
ningsforløb eller med henblik på renovering og/eller 
ombygning og efterfølgende salg samt ejendomme, der 
udlejes gennem en finansiel leasingkontrakt. 

Domicilejendomme ejet af virksomheden eller finansielt 
leasede domicilejendomme (IAS 17) behandles i over-
ensstemmelse med IAS 16, Materielle anlægsaktiver. Når 
IFRS 16 er implementeret behandles leasede investe-
ringsejendomme i overensstemmelse med IFRS 16.

Hvis virksomheden selv anvender en del af en ejendom, 
mens den resterende del er udlejet, anses den udlejede 
del for at være en investeringsejendom, hvis delene kan 
sælges separat. Hvis delene ikke kan sælges separat, er 
ejendommen alene en investeringsejendom, hvis en 
uvæsentlig del anvendes af virksomheden selv.

En modervirksomhed kan udleje en ejendom til sin dat-
tervirksomhed, ligesom det omvendte kan være tilfæl-
det. Sådanne ejendomme kan ikke indregnes som inve-
steringsejendomme i et koncernregnskab, der omfatter 
begge virksomheder, idet ejendommen da får status 
som domicilejendom for koncernen som helhed. I regn-
skabet for den virksomhed, der ejer ejendommen, ind-
regnes ejendommen imidlertid under investeringsejen-
domme, hvis ejendommen opfylder kriterierne herfor. 

IAS 40 
– Investeringsejendomme

Investeringsejendomme ejet af virksomheden skal ind-
regnes som aktiv på det tidspunkt, hvor fordele og ulem-
per ved besiddelse af ejendommen overgår til virksom-
heden. Dette vil for erhvervede investeringsejendomme 
sædvanligvis være overtagelsesdagen. 

Måling ved første indregning sker til kostpris, hvilket for 
en erhvervet investeringsejendom omfatter købsprisen, 

omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, med tillæg 
af efterfølgende forbedringer. 

Leasingaktivet vedrørende leasede investeringsejendom-
me skal indregnes og, ved første indregning, måles i 
overensstemmelse med IFRS 16.

Måling ved første indregning 
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Der skal foretages overførsel til eller fra investerings-
ejendomme, når der er en beviselig ændring i ejendom-
mens anvendelse. Ledelsens hensigt om at ændre ejen-
dommens anvendelse er ikke isoleret set tilstrækkelig. 
Eksempelvis overføres investeringsejendomme til  

domicilejendomme, hvis virksomheden overgår til at  
bruge ejen dommen selv. Standarden indeholder  
eksempler på ændringer i ejendommens anvendelse, 
som medfører overførsler til og fra investeringsejen-
domme.

Overførsler

Ifølge IAS 40 skal virksomheden for alle investerings-
ejendomme vælge mellem indregning til 

• dagsværdi eller 
• kostpris med fradrag af akkumulerede af- og 
 nedskrivninger efter IAS 16.

Den anvendte metode skal ifølge IAS 40 følges for alle 
investeringsejendomme, og skift i metode kan alene ske, 
hvis ændringen giver en mere relevant præsentation, jf. 
IAS 8, Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæs
sige skøn og fejl. Standarden angiver, at det er usandsynligt, 
at et skift i regnskabspraksis fra dagsværdi- til kostprismo-
dellen vil medføre en mere relevant præsentation. 

Hvis virksomheden behandler operationelt leasede ejen-
domme som investeringsejendomme, (der er et valg 
ejendom for ejendom), er dagsværdimetoden obligato-
risk for alle investeringsejendomme.

Dagsværdi opgøres på baggrund af markedsforholdene 
på balancedagen efter reglerne i IFRS 13, Dagsværdi
måling. 

IAS 40 indeholder særlige regler for den regnskabsmæs-
sige behandling af investeringsejendomme i de meget 
sjældne tilfælde, hvor det på erhvervelsestidspunktet 
vurderes, at dagsværdien efterfølgende ikke kan opgøres 
pålideligt. Disse ejendomme måles til kostpris efter IAS 
16 med fradrag af afskrivninger og eventuelle nedskriv-
ninger. Restværdien skal i givet fald antages at være nul, 
og for investeringsejendomme, der ikke er under opfø-
relse eller udvikling, er virksomheden forpligtet til at an-
vende denne model, indtil de pågældende ejendomme 
afhændes. 

Efterfølgende måling

Efterfølgende omkostninger
Afholdte omkostninger, der tilfører en investeringsejen-
dom nye eller forbedrede egenskaber, tillægges kostpri-
sen som en forbedring. Omkostninger til reparation og 

vedligeholdelse indregnes i resultatet i det regnskabsår, 
de afholdes. 
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Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Ifølge ÅRL skal der ske tilpasning af regnskabsskema-
erne i de tilfælde, hvor virksomhedens særlige karak-
ter gør det påkrævet. For virksomheder hvis primæ-
re aktivitet er handel med og udlejning af inve- 

 steringsejendomme, vil det i praksis medføre, at leje-
indtægter, værdireguleringer og driftsomkost ninger 
skal fremgå særskilt i resultatopgørelsen. IAS 40  
indeholder ikke et tilsvarende krav. 

I modsætning til IAS 40 kræver ÅRL ikke sammenlig-
ningstal i anlægsnoter for investeringsejendomme.

Der skal i regnskabet bl.a. oplyses om

 •  Kriterierne for, hvordan virksomheden skelner  
mellem investeringsejendomme og andre typer af 
ejendomme, hvis klassifikationen er vanskelig. 

• Virksomheden anvender kostpris- eller dagsværdi-
metoden, og hvis sidstnævnte er tilfældet, om og  
under hvilke omstændigheder operationelt leasede 
ejendomme behandles som investeringsejendom-
me.

•  I hvilket omfang opgørelsen af dagsværdier er ba-
seret på en værdiansættelse fra en uafhængig 
vurderingsmand. Hvis dette ikke er tilfældet, skal 
det oplyses.

•  Tilstedeværelsen og størrelsen af begrænsninger 
på investeringsejendommenes realisation eller 
betaling af indtægter eller provenu ved salg.

•  Kontraktlige forpligtelser til at erhverve, opføre eller 
om- og tilbygge investeringsejendomme eller til at 
reparere, vedligeholde eller forbedre disse.

Resultatførte beløb, der vedrører investeringsejen-
domme, skal oplyses fordelt på bl.a.

• lejeindtægter
•  driftsomkostninger vedrørende udlejede  

arealer 
•  driftsomkostninger vedrørende ikke udlejede  

arealer.

For investeringsejendomme, der måles efter dagsvær-
dimodellen, skal der medtages en anlægsnote, som 

specificerer bevægelser i den regnskabsmæssige  
værdi fra primo til ultimo regnskabsåret, herunder til-
gange (fordelt på nyanskaffelser, forbedringer og til-
gange ved virksomhedsovertagelser), afgange, dags-
værdireguleringer, aktiver som er klassificeret som 
bestemt for salg efter IFRS 5, Anlægsaktiver bestemt for 
salg og ophørte aktiviteter og overførsler til og fra  
handelsejendomme og domicilejendomme.

Bevægelser vedrørende investeringsejendomme, som 
undtagelsesvist er målt til kostpris, fordi dagsværdien 
ikke kan opgøres, skal vises særskilt i anlægsnoten, 
 ligesom der skal medtages en række yderligere oplys-
ninger herom. 

For investeringsejendomme, der måles efter kostpris-
modellen, skal der også medtages en anlægsnote  
svarende til bestemmelserne i IAS 16. Herudover skal 
der oplyses om de anvendte afskrivningsmetoder, 
brugstider og dagsværdien af ejendommene. Hvis 
dagsværdien undtagelsesvist ikke kan opgøres, skal 
der gives en beskrivelse af investeringsejendommen, 
oplyses årsagen til, at dagsværdien ikke kan opgøres 
samt om muligt oplyses om det interval, hvori dags-
værdien mest sandsynligt befinder sig. 

Der skal angives sammenligningstal for alle talmæs-
sige oplysninger.

Krævede oplysninger om dagsværdimåling, herunder 
om anvendte metoder og forudsætninger, fremgår af 
IFRS 13.

Oplysninger i regnskabet 
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IAS 41
Omhandler Behandling og præsentation af landbrugsaktiviteter

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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IAS 41 omhandler den regnskabsmæssige behandling af 
aktiviteter inden for land-, skov- og dambrug, hvor aktivi-

teten omfatter omdannelse og høst af biologiske aktiver 
– uanset om afgrøderne er vegetabilske eller animalske.

IAS 41 finder anvendelse på biologiske aktiver, land-
brugsprodukter på høsttidspunktet og offentlige tilskud 
vedrørende landbrugsaktiviteter. Landbrugsaktiviteter er 
defineret som en styret biologisk omdannelse og høst af 
biologiske aktiver, der besiddes med henblik på videre-
salg eller forarbejdning til landbrugsprodukter eller til an-
dre biologiske aktiver. Et biologisk aktiv er fx et levende 
dyr eller en plante, mens et landbrugsprodukt fx kan 
være uld eller korn. 

For planter, som anvendes til at frembringe produkter i 
mere end én periode (avlsplanter) finder IAS 41 alene an-
vendelse på afgrøderne fra avls planten, mens avlsplan-
ten behandles efter IAS 16, Materielle anlægsaktiver.

IAS 41 gælder til og med det tidspunkt, hvor biologiske 
aktiver bliver til høstede landbrugsprodukter. Efter 
høsttidspunktet behandles landbrugsprodukterne i 
overensstemmelse med øvrige IFRS-standarder, fx IAS 
2, Varebeholdninger eller IAS 16.

Biologiske aktiver skal indregnes efter de samme ret-
ningslinjer, som gælder for øvrige aktiver. Det vil sige, når

1. virksomheden har kontrol over aktivet som følge af 
 en tidligere begivenhed,

2. det er sandsynligt, at virksomheden vil modtage 
 økonomiske fordele fra aktivet, og
3. dagsværdien eller kostprisen for aktivet kan opgøres 
 pålideligt.

Grundtanken i IAS 41 er, at den værditilvækst, der sker 
som følge af den biologiske omdannelse og høst af biolo-
giske aktiver (fx træers vækst og såsæds omdannelse til 
korn), skal afspejles løbende i virksomhedens regnska-
ber.

En kostprisbaseret regnskabsmodel for eksempelvis en 
skovbrugsvirksomhed ville medføre, at der går mange år, 
fra skoven bliver plantet og indregnet til kostpris, til der 
kan registreres indtægter herfra, når træerne fældes og 
sælges.

IAS 41 kræver derfor, at biologiske aktiver skal måles til 
dagsværdi med fradrag af skønnede salgsomkostninger. 
Dagsværdien opgøres efter reglerne i IFRS 13, Dagsværdi
måling.  

Dette gælder ved den første indregning, på hver efterføl-
gende balancedag og ved måling af landbrugsprodukter-
ne på høsttidspunktet.

IAS 41 
– Landbrug

Anvendelsesområde

Indregning

Måling
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Når landbrugsprodukterne er høstet, er de, som ovenfor 
nævnt, ikke længere omfattet af IAS 41, men vil være om-
fattet af IAS 2 eller andre relevante IFRS, som typisk er 
kostprisbaserede. Dagsværdien på høsttidspunktet med 
fradrag af skønnede salgsomkostninger skal herefter be-
tragtes som produkternes kostpris ved anvendelsen af 
IAS 2 eller andre relevante IFRS.

Der er i IAS 41 en formodning om, at dagsværdien for 
biologiske aktiver kan måles pålideligt. 

Denne formodning kan kun afkræftes ved første indreg-
ning af et biologisk aktiv, for hvilket der ikke findes mar-
kedsbestemte priser eller værdier, og for hvilket alterna-
tive skøn over dagsværdien vurderes at være klart 
upålidelige.

Hvis dagsværdien ikke kan måles pålideligt, skal det bio-
logiske aktiv indregnes til kostpris fratrukket akkumulere-
de af- og nedskrivninger indtil det tidspunkt, hvor dags-
værdien kan opgøres pålideligt.

Alle ændringer i dagsværdien skal indregnes i resultatet i 
den periode, de opstår i.

Tilsvarende skal gevinster og tab, som opstår ved den 
første indregning af et biologisk aktiv til dagsværdi, ind-
regnes i resultatet i den periode, hvori aktivet indregnes 

første gang. Dette er fx relevant ved første indregning af 
nyfødte dyr.

Der kan opstå tab ved den første indregning af aktivet, 
fordi salgsomkostninger skal trækkes fra dagsværdien for 
aktivet, og værdien kan derved falde til under kostprisen.

Offentlige tilskud vedrørende biologiske aktiver, som må-
les til dagsværdi med fradrag af skønnede salgsomkost-
ninger, skal behandles efter de særlige bestemmelser 
herom i IAS 41, og ikke efter IAS 20, Offentlige tilskud og 
oplysning om andre former for offentlig støtte. 

I modsætning til IAS 20 skal ubetingede offentlige tilskud 
vedrørende biologiske aktiver indregnes i resultatet, når 
det offentlige tilskud tildeles. Ifølge IAS 20 skal offentlige til-

skud først indregnes, når de er modtaget, og indtægtsfø-
res i takt med, at de omkostninger, de skal dække, afhol-
des.

Hvis der er knyttet betingelser til det offentlige tilskud 
vedrørende biologiske aktiver, kan tilskuddet først ind-
tægtsføres, når alle betingelser for at modtage tilskuddet 
er opfyldt.

Indregning af gevinster og tab

Offentlige tilskud
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Virksomheden skal beskrive de enkelte grupper af 
biologiske aktiver, den besidder, og de aktiviteter, den 
udfører for hver gruppe af biologiske aktiver.

Der skal oplyses om de samlede gevinster og tab på 
biologiske aktiver i regnskabsperioden.

Der skal i noterne vises en afstemning (anlægsnote) af 
periodens ændringer i den regnskabsmæssige værdi 
af biologiske aktiver.

Herudover skal bl.a. følgende oplysninger medtages i 
noterne:

•  De fysiske mængder eller skøn herover for hver 
gruppe af biologiske aktiver ved udgangen af regn-
skabsperioden og

•  Periodens produktion af landbrugsprodukter, op-
gjort i mængder.

Oplysninger i regnskabet 
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Bilag A
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Denne oversigt over forskelle mellem IFRS og årsregn-
skabsloven (ÅRL) er et hjælpeværktøj, der giver et over-
blik over forskelle i indregning og måling mellem de in-
ternationale regnskabsstandarder, som godkendt af EU 
(IFRS), og ÅRL. 

Sammenligningen er baseret på forskellene i kravene 
mellem IFRS og en virksomhed, som aflægger årsregn-
skab efter reglerne for ÅRLs regnskabsklasse C (mel-
lem). Herudover er forskelle mellem krav i IFRS og i 
ÅRLs regnskabsklasse C (stor) og D beskrevet.

Bilaget er baseret på de regler, det er obligatorisk at an-
vende for årsrapporter for 2019. IFRS 9, Finansielle in
strumenter tillader at virksomheden – som et valg af 
regnskabspraksis – kan vælge at fortsætte med at an-
vende kravene om sikring i IAS 39, Finansielle instrumen
ter: Indregning og måling i stedet for kravene i IFRS 9 ind-
til IASB har færdiggjort sit projekt om makrosikring. 
Beskrivelsen af forskelle i dette bilag medtager alene 
forskelle mellem ÅRL og IFRS 9.

Visse steder giver ÅRL og IFRS mulighed for, at virksom-
heden kan vælge mellem flere alternative regnskabs-
praksis. Der kan derfor, afhængigt af den valgte anvend-
te regnskabspraksis, være yderligere forskelle end de 
forskelle, som er medtaget i dette bilag. 

Oversigten omfatter ikke de grundlæggende indreg-
nings- og målingskriterier, ligesom den ikke medtager 
samtlige indholds- og notekrav. De væsentligste, yderli-
gere oplysningskrav er dog medtaget. 

Vedtagelsen af ændringer til ÅRL i 2015 og i 2018 har 
medført omfattende ændringer til loven. På en række 
områder, hvor der er sket ændringer, indeholder lovbe-
mærkningerne alene sparsomt med fortolkningsbidrag, 
afgørelser og praksis, ligesom IFRS er under konstant 
udvikling. Dette medfører, at oversigten over forskelle 
mellem IFRS og ÅRL ligeledes vil ændre sig over tid.

Der er generelt yderligere vejledning og fortolkningsbi-
drag efter IFRS, som kan medføre forskelle i indregning 
og måling, ligesom IFRS generelt indeholder væsentligt 
flere oplysningskrav. Det gælder især for virksomheds-
sammenslutninger, aktiebaseret vederlæggelse, pensio-
ner, værdiforringelse af aktiver og nedskrivning, imma-
terielle aktiver, segmentoplysninger, nærtstående 
parter samt finansielle instrumenter. 

Oversigten er alene vejledende og kan ikke erstatte en
 detaljeret gennemgang af alle de standarder og fortolk-
ningsbidrag, som er relevante for virksomheden, og som
 tilsammen udgør IFRS, eller indhentning af særskilt råd-
givning, hvor der foreligger specifikke og/eller komplekse
regnskabsmæssige forhold og problemstillinger. I så fald 
anbefaler vi, at virksomheden kontakter Deloitte. 

Et eksempel på beskrivelse af anvendt regnskabspraksis 
samt eksempler på præsentation og noteoplysninger 
efter IFRS findes i Deloittes internationale IFRS-eksem-
pelregnskab, som kan downloades fra  
www.iasplus.com.

Specielt for førstegangsaflæggere
Første gang, en virksomhed aflægger årsregnskab efter 
IFRS, indeholder IFRS 1, Førstegangsanvendelse af IFRS en 
række krav til oplysninger og en række muligheder for 
lempelser ved overgangen. Tilsvarende indeholder Be-
kendtgørelse om overgang til regnskabsaflæggelse efter 
årsregnskabsloven (Bek. nr. 319 af 12. april 2011) en 
række lempelser ved førstegangsaflæggelse efter ÅRL, 
hvor en virksomhed tidligere har anvendt et andet re-
gelsæt, fx IFRS. Regler for overgang mellem de regn-
skabsmæssige regelsæt er ikke medtaget i skemaet. 

Bilag A 
Forskelle mellem IFRS og 
årsregnskabsloven 
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Mulighed efter ÅRL for at benytte IFRS på finan
sielle instrumenter
ÅRL giver mulighed for, at finansielle aktiver og forplig-
telser, herunder afledte finansielle instrumenter, som et 
alternativ til lovens bestemmelser kan indregnes og må-
les i overensstemmelse med IFRS godkendt af EU samt 
efterfølgende ændringer, som vedtages af Kommissio-
nen (ÅRL § 37, stk. 5).  

Vælger virksomheden at anvende denne mulighed, skal 
der gives de oplysninger om de finansielle aktiver og 
forpligtelser, som er krævet i de nævnte standarder, fx 
oplysningskravene i IFRS 7, Finansielle instrumenter: Op
lysninger og IFRS 13, Dagsværdimåling. De væsentligste 
forskelle mellem IFRS og ÅRL i forhold til finansielle in-
strumenter vedrører især note- og oplysningskravene, 
hvor IFRS er mere omfattende. Eksempelvis kræver IFRS 
mere detaljerede beskrivelser af en lang række risici, 
herunder renterisiko, kreditrisiko og likviditets risiko. 
Derudover indeholder IFRS 9 langt mere vejledning om 
indregning og måling af finansielle instrumenter. Hvis 
virksomheden vælger at anvende ÅRL § 37, stk. 5, skal 
der være tale om et konsekvent valg for alle finansielle 
instrumenter, og at alle de krav, som IFRS stiller vedrø-
rende finansielle aktiver og forpligtelser, skal følges. 

Virksomhedssammenslutninger
Bestemmelserne i årsregnskabsloven om virksomheds-
sammenslutninger blev ændret i forbindelse med æn-
dringerne til loven i 2015. Lovens bestemmelser inde-
holder alene rammebestemmelser, hvorfor Erhvervs- 
 styrelsen den 9. marts 2018 udsendte en udtalelse om 
forholdet mellem bestemmelserne om virksomheds-
sammenslutninger i årsregnskabsloven og IFRS (IFRS 3).  

Udtalelsen medfører, at IFRS 3, Virksomhedssammenslut
ninger fremover skal anvendes til fortolkning af årsregn-
skabslovens bestemmelser om virksomhedssammen-
slutninger i koncernregnskabet, hvilket medfører en 
række ændringer i forhold til hidtidig praksis under års-
regnskabsloven. 

Udtalelsen, som finder anvendelse for virksomheds-
sammenslutninger, der finder sted den 1. juli 2018 eller 
senere, henviser dermed generelt til bestemmelserne i 
IFRS 3 når årsregnskabsloven skal fortolkes. 

På et enkelt område er det dog ifølge udtalelsen ikke 
muligt at anvende IFRS 3 til fortolkning. Det er i den si-
tuation, hvor der sker et delvist salg af en dattervirk-
somhed. Her er det styrelsens vurdering, at en fortolk-
ning efter IFRS 3 er i strid med EU direktivet. Se nær - 
mere nedenfor under Fortjeneste eller tab ved salg eller 
afvikling af dattervirksomheder.

Beskrivelse ÅRL IFRS Opfølgning 
(ja/nej)

Ledelsesberetning, påtegninger og supplerende beretninger 
er ikke en del af regnskabet efter IFRS og er derfor ikke omfattet af 
IFRS.  
 
Ifølge ÅRL udgør årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetnin
gen en helhed, der sammen med revisions og ledelsespåtegningen samt 
eventuelle frivillige supplerende beretninger udgør årsrapporten.

§§ 2, 22, 78, 
102 

IAS 1.13 
IAS 1.14

Hvis en bestemmelse i IFRS fraviges (hvilket vil være yderst sjæl-
dent forekommende), skal der gives særlige og omfattende oplysnin-
ger, herunder den beløbsmæssige indvirkning på enhver regnskabs-
post, som påvirkes af fravigelsen.  
 
ÅRL kræver også en række oplysninger, hvis en bestemmelse i ÅRL fra
viges, herunder så vidt muligt beløbsmæssig effekt på aktiver og passiver, 
den finansielle stilling og resultatet.

§ 11.3 IAS 1.20
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Beskrivelse ÅRL IFRS Opfølgning 
(ja/nej)

Ved ændring i anvendt regnskabspraksis skal der gives omfat-
tende oplysninger, herunder den beløbsmæssige indvirkning på 
enhver regnskabspost, der påvirkes af ændringen, for alle præsente-
rede perioder. 
 
ÅRL kræver også en række oplysninger ved ændring i anvendt regn
skabspraksis, herunder så vidt muligt beløbsmæssig effekt på aktiver og 
passiver, den finansielle stilling og resultatet.

§§ 11.3, 13.2 IAS 8.29

IAS 8 indeholder konkret vejledning om, i hvilke særlige tilfælde det 
kan anses som umuligt at ændre anvendt regnskabspraksis 
eller at korrigere væsentlige fejl i tidligere regnskabsperioder 
med tilbagevirkende kraft. I de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, skal 
der oplyses om de omstændigheder, der har ført til dette. 
 
ÅRL indeholder ikke tilsvarende konkret vejledning.

§§ 51, 55 IAS 8.5 
IAS 8.28(h)

Ved ændringer i anvendt regnskabspraksis, tilpasning af regnskabs-
poster med tilbagevirkende kraft eller reklassifikationer, som har 
væsentlig effekt på informationen i balancen ved begyndelsen af 
sammenligningsåret, skal der endvidere præsenteres en balance 
ved begyndelsen af sammenligningsåret (den tredje balance). 
 
ÅRL indeholder ikke et tilsvarende krav.

IAS 1.40A

Der skal efter IFRS medtages sammenligningstal for samtlige be-
løbsmæssige oplysninger i regnskabet, fx for noteoplysninger (her-
under anlægsnoten), samt for beskrivende oplysninger, hvor dette 
måtte være relevant. 
 
Efter ÅRL skal der gives sammenligningstal for hver post i balancen, re
sultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen samt for noteoplysninger, 
hvis sammenligningstal specifikt er foreskrevet i ÅRL. 

§§ 24, 86 IAS 1.38

IAS 1 stiller generelt krav om, at noterne til årsregnskabet, i det 
omfang det er muligt, præsenteres på en systematisk måde.  
 
I ÅRL er der et eksplicit krav om, at noterne præsenteres i samme række
følge som de poster i resultatopgørelsen og balancen, de vedrører. 

§ 52a IAS 1.113

Ved fastlæggelsen af om en virksomhed er en dattervirksomhed, 
anvender IFRS kontrolbegrebet. Ifølge IFRS anses en investor for at 
have kontrol over en anden virksomhed, når den har bestemmende 
indflydelse over virksomheden, mulighed for eller ret til at modtage 
variabelt afkast fra virksomheden og mulighed for at anvende den 
bestemmende indflydelse til at påvirke størrelsen af afkastet. 
 
Definitionen på en dattervirksomhed i ÅRL er baseret på den tidligere 
de finition i IFRS. Efter ÅRL er en dattervirksomhed en virksomhed, der er 
underlagt bestemmende indflydelse af en modervirksomhed. 

Bilag 1.B.3 IFRS 10, 
appendiks 
A 
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Beskrivelse ÅRL IFRS Opfølgning 
(ja/nej)

IFRS definerer en associeret virksomhed som en virksomhed, i 
hvilken en investor har betydelig indflydelse.  
 
Definitionen på associeret virksomhed i ÅRL kræver udover betydelig 
indflydelse, at der besiddes en ejerandel (kapitalandel) i virksomheden. 

Bilag 1.B.5 IAS 28.3

IFRS stiller visse begrænsede krav til regnskabsmæssig behandling af 
aktiviteter inden for efterforskning og vurdering af mineralres
sourcer og væsentlige specifikke oplysningskrav vedrørende disse. 
 
Der er ikke efter ÅRL særskilte regler eller vejledning for aktiviteter inden 
for efterforskning og vurdering af mineralressourcer, hvorfor en fortolk
ning efter IFRS 6 kan være relevant. 

§ 53 IFRS 6

Koncernregnskabet

Ifølge IFRS skal en modervirksomhed udarbejde koncernregn
skab, medmindre virksomheden selv er en 100 %-ejet dattervirk-
somhed, og en overliggende modervirksomhed udarbejder kon-
cernregnskab efter IFRS. Aflæggelse af koncernregnskab i en overlig-
gende modervirksomhed efter ÅRL eller US GAAP fritager ikke en 
underkoncern for at aflægge koncernregnskab. Det er desuden en 
betingelse, at alle virksomhedens ejere er informeret om, og ikke 
opponerer mod, at virksomheden ikke udarbejder koncernregnskab, 
samt at virksomheden ikke har udstedt (eller er ved at udstede) 
børsnoterede egenkapital- eller gældsinstrumenter. 
 
Ifølge ÅRL kan en virksomhed under visse betingelser undlade at udarbej
de koncernregnskab, hvis en overliggende modervirksomhed udarbejder 
koncernregnskab og konsolideret ledelelsesberetning, der er tilgængeligt 
for offentligheden og i overensstemmelse med lovgivningen i et EU eller 
EØSland eller tilsvarende regler, herunder IFRS eller US GAAP. 
 
ÅRL tillader desuden, at en modervirksomhed, som ikke er omfattet 
af regnskabsklasse D, undlader at udarbejde koncernregnskab, hvis 
koncernvirksomhederne på konsolideret basis på balancetidspunktet ikke 
overstiger størrelsesgrænserne for regnskabsklasse Bvirksomheder. 

§§ 110, 112 IFRS 10.4

Der skal ved vurderingen af, om der foreligger kontrol, tages hensyn 
til potentielle stemmerettigheder, der er materielle (substantive). 
Det er ikke et krav, at de potentielle stemmerettigheder kan udnyttes 
eller konverteres på balancedagen, hvis blot de kan udnyttes eller 
konverteres på det tidspunkt, hvor der skal træffes beslutninger om 
de relevante aktiviteter i virksomheden.  
 
Efter ÅRL skal besiddelse af potentielle stemmerettigheder, som aktuelt 
kan udnyttes eller konverteres, tages i betragtning ved vurdering af, om 
en virksomhed har beføjelse til at styre en anden virksomheds økonomi
ske og driftsmæssige beslutninger. ÅRL indeholder ikke bestemmelser om, 
at rettighederne skal være materielle (fx at en option ikke er ”deep outof
themoney”). Det er Deloittes vurdering, at det grundlæggende krav om 
substans i ÅRL § 13, stk. 1, nr. 2, medfører, at alene materielle rettigheder 
skal medtages i vurderingen. 

Bilag 1.B.4 IFRS  
10.B47



311

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder   Bilag A   

Beskrivelse ÅRL IFRS Opfølgning 
(ja/nej)

Konsolideringsprincipper

Virksomheder, der opfylder definitionen på investeringsvirksom
heder, må ikke konsolidere sine dattervirksomheder, men skal i 
stedet indregne disse til dagsværdi med løbende værdireguleringer i 
resultatet. Investeringsvirksomheder må desuden ikke anvende IFRS 
3 om virksomhedssammenslutninger ved køb af dattervirksomhe-
der. 
 
ÅRL tillader alene, at dattervirksomheder, som udelukkende er erhvervet 
med henblik på efterfølgende salg, og som ikke tidligere er indgået i 
konsolideringen, udeholdes af konsolideringen. Det forudsættes, at den 
pågældende dattervirksomhed kun ejes i forholdsvis kort tid. 

§ 114 IFRS 10.31

Der er ingen undtagelser fra konsolidering af dattervirksomheder 
i koncernregnskabet, medmindre virksomheden opfylder definitio-
nen på en investeringsvirksomhed. Fx skal dattervirksomheder, som 
besiddes med henblik på salg, fortsat konsolideres, men aktiverne 
og forpligtelserne i dattervirksomheden skal i koncernregnskabet 
behandles efter IFRS 5. 
 
ÅRL tillader alene, at dattervirksomheder i særlige tilfælde udeholdes af 
konsolideringen, fx hvis dattervirksomheden ikke tidligere er indgået i 
konsolideringen, og den udelukkende besiddes med henblik på salg.

§ 114 IFRS 10.20 
IFRS 5.11

Virksomhedssammenslutninger

Virksomhedssammenslutninger, hvor de sammensluttede virksom-
heder er underlagt samme parts bestemmende indflydelse, er 
ikke omfattet af IFRS 3.  
 
Efter ÅRL kan virksomhedssammenslutninger for virksomheder, som er 
under samme parts bestemmende indflydelse enten indregnes ved brug 
af overtagelsesmetoden eller ved brug af sammenlægningsmetoden, her
under book valuemetoden. 

§ 123 IFRS 3.2

Alle identificerbare aktiver og forpligtelser, som opfylder defi-
nitionen på aktiver og forpligtelser i Framework, skal indregnes som 
separate aktiver og forpligtelser i overtagelsesbalancen, uanset om 
de opfylder indregningsbetingelserne i øvrige relevante standarder, 
herunder sandsynligheden for fremtidige økonomiske fordele fra 
aktivet eller træk på virksomhedens økonomiske ressourcer og mu-
ligheden for pålidelig opgørelse af dagsværdien. Sandsynligheden for 
fremtidige økonomiske fordele fra aktivet og træk på virksomhedens 
økonomiske ressourcer vil indgå i målingen af hhv. aktivet og forplig-
telsen. 
 
Årsregnskabslovens krav er ikke så vidtgående, som under IFRS, men kan 
rumme IFRS 3’s restriktive regler om identifikation af aktiver og forpligtel
ser i forbindelse med købsprisallokering. ÅRL kræver alene identifikation 
af immaterielle aktiver, hvor dette har væsentlig indflydelse på regnska
bet. 

§§ 33, 122 IFRS 3.11 
IFRS 3.13 
IAS 38.33 
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Beskrivelse ÅRL IFRS Opfølgning 
(ja/nej)

Eventualforpligtelser skal indregnes i overtagelsesbalancen og 
måles til dagsværdi. 
 
Under ÅRL skal eventualforpligtelser indregnes i overtagelsesbalancen til 
dagsværdi, når følgende betingelser alle er opfyldt:
1.  virksomhedssammenslutningen indregnes efter overtagelsesmetoden, 

jf. ÅRL § 122,
2.  eventualforpligtelserne er væsentlige og har indgået ved beregningen 

af købsprisen på virksomheden, og
3. eventualforpligtelserne kan måles pålideligt til dagsværdi. 

§§ 33, 122 IFRS 3.23

Minoritetsinteresser i den overtagne virksomhed skal måles enten 
til dagsværdi (dvs. goodwill tilknyttet minoritetsinteressen kan 
indregnes) eller til minoritetsinteressernes andel af de overtagne 
nettoaktiver. 
 
Under ÅRL er der som udgangspunkt samme mulighed som under IFRS 
3. Udtalelsen fra Erhvervsstyrelsen præciserer dog, at den valgte metode 
skal anvendes konsistent, hvorfor der her er en forskel til IFRS 3, som tilla
der virksomheden at vælge metode pr. virksomhedssammenslutning. 

§ 122 IFRS 3.19 
IFRS 3.B44

Fortjeneste eller tab ved salg eller afvikling af dattervirksomheder

Ved delvist salg af kapitalandele i dattervirksomheder, hvorved 
kontrollen ophører, skal de tilbageværende kapitalandele indregnes 
til dagsværdi, og eventuel gevinst eller tab i forhold til bogført værdi 
indregnes i resultatet.  
 
Under ÅRL skal der ved salg af en forholdsmæssig del af kapitalandele 
opgøres gevinst/tab af den solgte andel. Den regnskabsmæssige værdi 
af den resterende andel anvendes fremadrettet som udgangspunkt for 
regnskabsmæssig værdi ved indregning af den associerede virksomhed til 
regnskabsmæssig indre værdi. En regulering til dagsværdi kan for kapi
talandele i en associeret virksomhed eller en fællesledet virksomhed alene 
ske inden for rammerne af ÅRL § 41, dvs. via opskrivning med modpost 
efter fradrag af udskudt skat på en bunden reserve under egenkapitalen.

§§ 36, 37, 
40, 43a

IFRS 10.25

Omregning af fremmed valuta

Ifølge IFRS skal virksomheden fastsætte en relevant målingsvaluta 
(funktionel valuta). Der kan frit anvendes en anden præsentations-
valuta.  
 
ÅRL skelner ikke mellem målingsvaluta og præsentationsvaluta. 
 
Ifølge ÅRL skal indregning, måling og præsentation foretages i DKK eller 
EUR. Virksomheden kan anvende en anden valuta, der er relevant for 
hen holdsvis virksomheden og virksomhedens koncern. 

§ 16 IAS 21.9 
IAS 21.38



313

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder   Bilag A   

Beskrivelse ÅRL IFRS Opfølgning 
(ja/nej)

Foreligger der hyperinflation, foreskriver IFRS, at regnskabet infla-
tionskorrigeres. IAS 29 indeholder detaljerede regler for, hvordan 
omregningen skal foretages. 
 
ÅRL indeholder ikke specifikke bestemmelser om inflationskorrektion. Det 
er Deloittes vurdering, at i de sjældent forekommende situationer, hvor 
en virksomheds regnskab ikke vil være retvisende grundet hyperinflation, 
kan IAS 29 anvendes med henvisning til det retvisende billede. 

§§ 11.3, 16, 
39 

IAS 29

Ved omregning af et regnskab for en udenlandske enhed efter 
IAS 21 behandles reguleringer af aktiver og forpligtelser til dagsværdi 
samt goodwill som aktiver og forpligtelser i den udenlandske enhed. 
Dermed omregnes de til balancedagens kurs.

ÅRL tillader, at en virksomhed omregner goodwill og mer/eller mindre
værdier på udenlandske enheder enten til balancedagens kurs eller til 
kursen på anskaffelsestidspunktet.

§ 39 IAS 21.47

Afledte finansielle instrumenter og regnskabsmæssig sikring

IFRS 9’s bestemmelser om regnskabsmæssig sikring medfører 
bl.a., at virksomhederne kan afspejle deres risikostyringsaktiviteter 
i regnskabet, idet IFRS 9 sikrer overensstemmelse mellem den øko-
nomiske virkning af sikringsaktiviteterne og den regnskabsmæssige 
præsentation. 

ÅRL indeholder ikke specifikke og detaljerede krav vedr. regnskabsmæssig 
sikring, hvorfor det er Deloittes vurdering, at IFRS 9 som alt overvejende 
hovedregel skal anvendes som fortolkning af ÅRL på dette punkt.  

§ 50 IFRS 9:6.1

IFRS stiller specifikke og detaljerede krav til dokumentation af 
sikring og til, at der skal være en økonomisk sammenhæng mel-
lem det sikrede og sikringsinstrumentet. 

ÅRL stiller ikke så specifikke og detaljerede krav til dokumentationen af 
regnskabsmæssig sikring. Virksomheder skal dog også efter ÅRL opfylde 
et vist minimum af krav for at anvende bestemmelserne om regnskabs
mæssig sikring, herunder beskrivelse af overordnede mål, strategier og 
politikker ifm. sikring for hver type af identificerede finansielle risici og 
risikoafdækning heraf.

§ 50 IFRS 
9:6.4.1

Sikring af ikke-indregnede faste aftaler (firm commitments), fx en 
købs- eller salgsordre, skal klassificeres som sikring af dagsværdi. 
Sikring af valutakursrisiko vedrørende ikke-indregnede faste aftaler 
kan dog også klassificeres som sikring af pengestrømme.

Ifølge ÅRL skal indtægter og omkostninger vedrørende sikringsinstru
menter, der sikrer værdien af aktiver og forpligtelser, som virksomheden 
forventer at modtage eller påtage sig, behandles som sikring af penge
strømme og indregnes direkte på egenkapitalen.

§§ 49.2 3),
50

IFRS 
9:6.5.2(a)
IFRS 
9:6.5.4
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Beskrivelse ÅRL IFRS Opfølgning 
(ja/nej)

Ved sikring af pengestrømme, der resulterer i indregning af ikke-
finansielle aktiver eller ikke-finansielle forpligtelser, kræver IFRS, at 
gevinster og tab på sikringsinstrumentet, som er indregnet i øvrig 
totalindkomst, inkluderes i den regnskabsmæssige værdi af disse 
aktiver eller forpligtelser (basis adjustments). Basis adjustments er 
ikke tilladt for finansielle aktiver og finansielle forpligtelser.

Ifølge ÅRL indregnes effekten af sikringen som udgangspunkt sammen 
med det sikrede aktiv eller forpligtelse. ÅRL skelner ikke specifikt mellem 
finansielle og ikkefinansielle aktiver og forpligtelser i relation til basis 
adjustments, og basis adjustments af såvel finansielle som ikkefinansielle 
aktiver og forpligtelser kan derfor rummes inden for ÅRL.

§ 49.2 3) IFRS 
9:6.5.11(d)

Under IFRS skal alle afledte finansielle instrumenter inkl. dem, 
der er relateret til unoterede aktier, måles til dagsværdi. 

ÅRL tillader at kapitalandele, som ikke er optaget til handel på et aktivt 
marked, ikke måles til dagsværdi. Efter Deloittes vurdering omfatter 
undtagelsen også afledte finansielle instrumenter relateret til unoterede 
aktier.

§ 37.4 IFRS 
9:B5.2.3

Aktiebaserede incitamentsprogrammer

Aktiebaseret vederlæggelse (fx medarbejderaktier og aktieoptio-
ner) til ledelsen og andre skal måles til dagsværdi og indregnes som 
en omkostning i resultatet hen over optjeningsperioden. Der son-
dres i IFRS 2 mellem tre typer af ordninger: Egenkapitalordninger, 
gældsordninger og ordninger med mulighed for kontantafregning.  
 
Der er ikke efter ÅRL et generelt krav om at indregne incitaments pro
grammer som en omkostning i resultatopgørelsen, men ÅRL udeluk
ker ikke, at det sker. ÅRL kræver, at særlige incitamentsprogrammer til 
ledelsen oplyses, herunder hvilken ledelseskategori programmet omfatter, 
hvilke ydelser der er tale om, samt hvad der er nødvendigt for at kunne 
vurdere værdien af programmet.

§ 98b IFRS 2

Hvis en modervirksomhed tildeler aktiebaseret vederlæggelse til 
ansatte i en dattervirksomhed, skal dattervirksomheden i sit eget 
regnskab indregne ordningen som en egenkapitalordning, uanset 
om dattervirksomheden er forpligtet til at vederlægge modervirk-
somheden for ordningen. 
 
Hvis dattervirksomheden skal betale modervirksomheden for de aktier, 
der udnyttes, vil det også være et krav efter ÅRL, at dattervirksomheden 
i sit eget regnskab indregner værdien af ordningen. Dette kan ske enten 
som en egenkapitalordning eller som en gældsordning.

§ 98b IFRS 2.43B
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Beskrivelse ÅRL IFRS Opfølgning 
(ja/nej)

Skat

Udskudt skat skal klassificeres som hhv. langfristede aktiver og 
langfristet gæld. 
 
ÅRL tillader, at udskudte skatteaktiver klassificeres som omsætningsaktiv.  
 
Ifølge ÅRL skal en udskudt skatteforpligtelse præsenteres som en hensat 
forpligtelse i balancen mellem egenkapital og langfristede forpligtelser, 
hvis balancen opstilles efter skema 1, Skema for balance i kontoform. 
Hvis skema 2, Skema for balance i kontoform – opdeling i lang og kort
fristede aktiver og passiver anvendes, skal en udskudt skatteforpligtelse 
præsenteres som langfristet gæld.

Bilag 1.C 
Bilag 2, 
skemaer

IAS 1.56

Ophørte aktiviteter og langfristede aktiver bestemt for salg

IFRS 5 fastsætter krav til indregning, måling og præsentation af an
lægsaktiver samt grupper af anlægsaktiver bestemt for salg. 
Disse aktiver må ikke afskrives, men skal nedskrives til en eventuel 
lavere dagsværdi fratrukket salgsomkostninger og præsenteres sær-
skilt i balancen. 
 
ÅRL indeholder ikke specifikke krav til måling og præsentation af anlægs
aktiver bestemt for salg. Disse aktiver skal derfor måles efter de alminde
lige bestemmelser.  
 
Efter ÅRL er der ikke mulighed for at klassificere anlægsaktiver bestemt 
for salg som omsætningsaktiver, hvis disse stadig er i drift.

§ 43
Bilag 2, 
skemaer

IFRS 5

IFRS 5 definerer ophørte aktiviteter som aktiviteter, der enten er 
afhændet eller ophørt på balancedagen, eller som opfylder kriteri-
erne i IFRS 5 for aktiver bestemt for salg (aktiviteter, hvor den regn-
skabsmæssige værdi primært vil blive realiseret ved salg snarere end 
ved fortsat brug af aktiverne). 
 
Ifølge ÅRL omfatter ophørende aktiviteter også aktiviteter, som er under 
nedlukning, uden at kriterierne i IFRS 5 for aktiver bestemt for salg er 
opfyldt.

§ 80 IFRS 5.32

IFRS 5 kræver, at en ophørt aktivitet præsenteres særskilt i 
resultatopgørelsen. Der kræves herudover særskilt oplysning om 
nettopengestrømme fra ophørte aktiviteter fordelt på hhv. drifts-, 
investerings- og finansieringsaktiviteter. Sammenligningstal skal til-
passes.  
 
Efter ÅRL kan tilpasning af sammenligningstal undlades, hvis der har 
været en ændring i virksomhedens aktivitet, hvilket må antages at være 
tilfældet, når en aktivitet ophører. 
 
ÅRL kræver ikke eksplicit oplysning om pengestrømme fra ophørte akti
viteter. Hvis virksomheden udarbejder en pengestrømsopgørelse, vil det 
dog efter Deloittes vurdering være relevant ligeledes at vise den ophørte 
aktivitet særskilt for pengestrømme i lighed med kravet efter IFRS. 

§ 80 IFRS 5.33
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Resultatopgørelse/totalindkomstopgørelse

Der skal udarbejdes en totalindkomstopgørelse. Totalindkom-
stopgørelsen kan præsenteres i én samlet totalindkomstopgørelse 
eller i to opgørelser: 
i)  En opgørelse, der viser elementerne i resultatet (separat resultat-

opgørelse) og
ii)  En anden opgørelse, der begynder med resultatet og viser ele-

menterne i øvrig totalindkomst.

Det er ikke tilstrækkeligt at vise elementerne af den øvrige totalind-
komst i egenkapitalopgørelsen. 
 
ÅRL opererer ikke med totalindkomstbegrebet. Poster, der ifølge ÅRL skal 
indregnes direkte på egenkapitalen, skal præsenteres i egenkapitalopgø
relsen.

§ 49.2 
Bilag 2, 
skemaer

IAS 1.10 
IAS 1.10A

IAS 1 indeholder specifikke minimumskrav til indholdet i total
indkomstopgørelsen, men der er ikke en fast rækkefølge eller 
specifikke skemakrav for opstilling af totalindkomstopgørelsen. 
 
ÅRL indeholder skemakrav for hhv. funktionsopdelt og artsopdelt resul
tatopgørelse. Skemakravene kan som udgangspunkt ikke fraviges, bortset 
fra at arabertalsposter kan opdeles eller sammendrages, ligesom nye 
arabertalsposter kan tilføjes, hvis deres indhold ikke er dækket af en eksi
sterende post. Desuden skal opstilling og benævnelse af arabertalsposter 
tilpasses virksomhedens særlige karakter. 

§ 23
Bilag 2, 
skemaer

IAS 1.82 
IAS 1.82A

Art og størrelse af væsentlige indtægts eller omkostningspo
ster skal specificeres i resultatopgørelsen eller i noterne.  
 
ÅRL tillader som hovedregel ikke, at usædvanlige poster præsenteres 
adskilt fra de arabertalsposter, hvor de rettelig hører hjemme ifølge 
skemaerne for resultatopgørelse. Usædvanlige poster kan dog 
præsenteres særskilt i tilknytning til den post, de vedrører (inden for 
linjen), eller hvis en post opdeles i to selvstændige poster, der vises i 
umiddelbar forlængelse af hinanden.  
 
ÅRL indeholder krav om, at der i noterne gives oplysning om art og 
størrelse på indtægts eller omkostningsposter, som er særlige på grund 
af deres størrelse eller art.

§§ 23, 67a IAS 1.97

Nettoomsætning

Vedtagelse af ændringer til ÅRL i 2018 betyder, at IFRS 15 kan anvendes 
til fortolkning af lovens rammebestemmelser. Alternativt vil de tidligere 
standarder IAS 11 og IAS 18 stadig kunne bruges til fortolkning af be
stemmelserne i ÅRL om indregning af indtægter.

§49 IFRS 15
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Ifølge IFRS indregnes omsætning med værdien af det vederlag, som 
virksomheden forventer at være berettiget til at modtage for leverin-
gen af varer eller tjenesteydelser i henhold til aftalen. Beløb opkræ
vet for tredjemand, herunder visse skatter og afgifter, skal fragå i 
omsætningen. 
 
Efter definitionen i ÅRL er det kun merværdi og anden skat, der er direkte 
forbundet med salgsbeløbet, som skal fragå i nettoomsætningen. Det er 
Deloittes vurdering, at definitionen efter IFRS ligeledes kan anvendes efter 
ÅRL således, at eksempelvis punktafgifter, som opkræves på vegne af 
tredjemand, kan fragå i omsætningen. 

Bilag 1.C.13 IFRS 15.47  

Offentlige tilskud

IFRS tillader, at offentlige tilskud givet til aktiver præsenteres 
modregnet i værdien af de pågældende aktiver. Ligeledes tillader 
IFRS, at tilskud givet til dækning af omkostninger præsenteres mod-
regnet i de pågældende resultatposter. 
 
Modregning af offentlige tilskud i værdien af et aktiv stemmer ikke over
ens med modregningsforbuddet i ÅRL, medmindre tilskuddet utvivlsomt 
er et rent prisnedslag. Det er Deloittes vurdering, at ÅRL normalt vil tillade 
modregning i resultatopgørelsen af det indtægtsførte beløb vedrørende 
offentlige tilskud og de foretagne afskrivninger på det aktiv, hvortil der er 
ydet tilskud. 

§ 13.1 8) IAS 20.24
IAS 20.29

Indtjening pr. aktie

For børsnoterede virksomheder kræver IFRS oplysning om indtje
ning pr. aktie (EPS) og udvandet indtjening pr. aktie (DEPS) i 
tilknytning til resultatopgørelsen/totalindkomstopgørelsen. IFRS inde-
holder specifik og omfattende vejledning til beregning heraf. 
 
ÅRL indeholder ikke krav om specifikke nøgletal, herunder EPS. Ifølge ÅRL 
skal der i ledelsesberetningen oplyses om de nøgletal, som efter virksom
hedens forhold er nødvendige. Metoder for opgørelse af nøgletal i hoved 
og nøgletalsoversigten skal oplyses i ledelsesberetningen. Det er Deloittes 
vurdering, at virksomheden kan vælge at give beskrivelsen af metoden for 
opgørelsen af nøgletal i noten om anvendt regnskabspraksis.

§§ 87.2, 101 IAS 33

Aktiver

Goodwill

Goodwill i forbindelse med erhvervelse af en virksomhed eller en 
aktivitet skal indregnes i balancen, men må ikke afskrives. I stedet 
skal goodwill testes for værdiforringelse mindst en gang årligt.  
 
Goodwill skal afskrives over brugstiden. I særlige tilfælde, hvor virksom
heden ikke er i stand til pålideligt at skønne over brugstiden for goodwill, 
skal denne antages at være 10 år. Afskrivningsperioden skal altid begrun
des. 

§§ 42, 43, 
53, 122

IFRS 3 
B63 a 
IAS 36.90
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Immaterielle aktiver i øvrigt

Udviklingsomkostninger skal indregnes i balancen, hvis kriteri-
erne i IAS 38.57 er opfyldt.  
 
ÅRL indeholder alene krav om, at virksomheder i regnskabsklasse C (stor) 
og D indregner udviklingsomkostninger i balancen. 

I virksomhedens eget regnskab (og således ikke i koncernregnskabet) skal 
et beløb svarende til de aktiverede udviklingsomkostninger med fradrag 
af udskudt skat bindes på en særskilt reserve under egenkapitalen (Re
serve for udviklingsomkostninger). Kravet om binding af en reserve er 
gældende uanset om årsregnskabet er aflagt efter IFRS eller ÅRL.  

§ 83 IAS 38.57

Immaterielle aktiver med bestemmelig brugstid skal afskrives 
over aktivets økonomiske levetid.  
 
Immaterielle aktiver skal afskrives over brugstiden. I særlige tilfælde, hvor 
virksomheden ikke er i stand til pålideligt at skønne over brugstiden for 
udviklingsomkostninger, skal denne antages at være 10 år. 

§ 43 IAS 38.97

Immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid afskrives 
ikke, men skal testes for værdiforringelse mindst en gang årligt.  
 
Immaterielle aktiver skal afskrives over brugstiden. I særlige tilfælde, hvor 
virksomheden ikke er i stand til pålideligt at skønne over brugstiden for 
ud viklingsomkostninger, skal denne antages at være 10 år. 

§§ 42, 43 IAS 38.107
IAS 38.108

Det er ikke muligt at indregne indirekte produktionsomkostnin
ger i kostprisen for immaterielle aktiver. Kun de omkostninger, der 
er direkte henførbare til at bringe aktivet frem til dets planlagte brug, 
kan indregnes. 
 
Efter ÅRL kan virksomheder vælge at indregne indirekte omkostninger, 
der er medgået i fremstillingsperioden, og som kan henføres til det på
gældende aktiv i kostprisen for egenfremstillede aktiver.

§ 40 IAS 38.27

Immaterielle anlægsaktiver, der anskaffes ved byttehandler, skal 
måles til dagsværdi, herunder også udveksling af ensartede aktiver, 
medmindre transaktionen ikke har forretningsmæssigt indhold, eller 
dagsværdien af aktiverne ikke kan måles pålideligt.

ÅRL indeholder ikke specifikke bestemmelser om bytte af aktiver, men det 
er Deloittes vurdering, at reglerne efter IFRS kan indeholdes i ÅRL.

§40 IAS 38.45

Finansieringsomkostninger skal indregnes i kostprisen på alle 
kvalificerende aktiver efter IFRS.

ÅRL tillader, men kræver ikke indregning af finansieringsomkostninger i 
kostprisen.

§40 IAS 23.8
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Salgsfremmende omkostninger, herunder salgsmaterialer, som 
produceres for virksomheden til anvendelse i efterfølgende regn-
skabsperioder (fx reklamespots, brochurer, tilbudskataloger o.l.), kan 
ikke indregnes som et aktiv, men skal indregnes som en omkostning 
på det tidspunkt, hvor virksomheden opnår kontrol/rådighed her-
over. 
 
Det er Deloittes vurdering, at ÅRL både kan rumme, at salgsmaterialer 
aktiveres og afskrives, eller at de behandles som beskrevet ovenfor iht. IAS 
38.69. 

§ 36 IAS 38.69 
IAS 38.69A

Materielle aktiver

Det er ikke muligt at indregne indirekte produktionsomkost
ninger i kostprisen for materielle aktiver. Kun de omkostninger, der 
er direkte henførbare til at bringe aktivet frem til dets planlagte brug, 
kan indregnes. 
 
Efter ÅRL kan virksomheder vælge at indregne indirekte omkostninger, 
der er medgået i fremstillingsperioden, og som kan henføres til det på
gældende aktiv, i kostprisen for egenfremstillede aktiver.

§ 40 IAS 16.16  

Ifølge IFRS skal resultat af afledte aktiviteter ifm. opførelse af 
materielle anlægsaktiver (fx midlertidig udlejning af en byggegrund 
til parkeringsplads) indregnes i resultatet, og ikke som et fradrag i 
aktivets kostpris.
 
ÅRL omtaler ikke specifikt behandlingen af indtægter eller omkostninger 
relateret til afledte aktiviteter, men det er Deloittes vurdering, at reglerne 
efter IFRS kan indeholdes i ÅRL. 

§ 40 IAS 16.21

Materielle anlægsaktiver, der anskaffes ved byttehandler, skal 
måles til dagsværdi, herunder også udveksling af ensartede aktiver, 
medmindre transaktionen ikke har forretningsmæssigt indhold, eller 
dagsværdien af aktiverne ikke kan måles pålideligt. 
 
ÅRL indeholder ikke specifikke bestemmelser om bytte af aktiver, men det 
er Deloittes vurdering, at reglerne efter IFRS kan indeholdes i ÅRL. 

§ 40 IAS 16.24 

Finansieringsomkostninger skal indregnes i kostprisen på alle 
kvalificerende aktiver efter IFRS. 
 
ÅRL tillader, men kræver ikke indregning af finansieringsomkostninger i 
kostprisen.

§ 40 IAS 23.8

Værdiforringelsestest af goodwill

Goodwill fordeles til pengestrømsfrembringende enheder, som 
er defineret i IAS 36, og testes årligt for værdiforringelse sammen 
med enhedernes øvrige aktiver.  
 
Goodwill afskrives efter ÅRL systematisk over den forventede levetid. I 
sær  lige tilfælde, hvor virksomheden ikke er i stand til pålideligt at skønne 
over brugstiden skal denne antages at være 10 år. Kun hvis der er indika
torer på værdiforringelse, skal der udarbejdes en test for værdiforringelse. 
Det vil også efter ÅRL medføre, at goodwill henføres til pengestrømsfrem
bringende enheder.

§§ 42, 43 IAS 36.80 
IAS 36.90 
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Leasing

Vedtagelse af ændringer til ÅRL i 2018 betyder, at IFRS 16 kan anvendes 
til fortolkning af lovens rammebestemmelser. Alternativt vil den tidligere 
standard IAS 17 stadig kunne bruges til fortolkning af bestemmelserne i 
ÅRL vedrørende leasing.

Efter ÅRL § 33 skal et aktiv indregnes i balancen, når det er sandsynligt, 
at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden og aktivets 
værdi kan måles pålideligt. 

Efter fortolkningen af denne bestemmelse skal virksomheder, der har 
indgået finansielle leasingaftaler, indregne disse i balancen ved anven
delse af IAS 16’s eller IAS 17’s principper for indregning af finansielle 
leasingaftaler. Virksomheder i regnskabsklasse B er specifikt undtaget fra 
at indregne finansielle leasingaftaler i balancen.

ÅRL § 33 IFRS 16:22

Kapitalandele i kapitalinteresser, dattervirksomheder, associerede virksomheder og fællesledede 
arrangementer i modervirksomhedens separate regnskab

Kapitalinteresser er ikke defineret i IFRS. En kapitalandel, som ikke 
er en associeret virksomhed eller dattervirksomhed, anses efter IFRS 
som et finansielt instrument, som skal måles til dagsværdi enten 
over resultatopgørelsen eller anden totalindkomst, jf. IFRS 9. IFRS 
tillader ikke måling af denne type aktiver til indre værdi

I ÅRL er en kapitalinteresser defineret som:

En virksomheds eller en virksomhed og dennes dattervirksomheders 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 
pct. af egenkapitalen i den anden virksomhed. 

Kapitalinteresser kan efter ÅRL måles til dagsværdi, til kostpris eller 
til indre værdi.

Da de fleste kapitalinteresser antageligt også vil være associerede 
virksomheder, forventes denne forskel, jf. lovbemærkningerne til 
ÅRL, ikke at blive væsentlig.

Bilag 1, B
§ 43a

IFRS 9

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksom
heder samt joint ventures kan i modervirksomhedens separate 
regnskab måles til dagsværdi med reguleringer via resultatopgørel-
sen. 
 
ÅRL tillader ikke indregning af kapitalandele i dattervirksomheder og as
socierede virksomheder til dagsværdi med værdiregulering via resultatop
gørelsen. ÅRL giver dog mulighed for at opskrive sådanne kapitalandele 
ved opskrivning direkte på egenkapitalen. Opskrivningen skal henføres til 
en bunden reserve under egenkapitalen efter fradrag af udskudt skat. 

§ 41 IAS 27.10
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Investeringer i fællesledede aktiviteter skal indregnes pro rata 
i modervirksomhedens separate regnskab, hvis virksomheden har 
rettigheder og forpligtelser i forhold til aktivitetens aktiver og forplig-
telser.
 
ÅRL indeholder ikke en tilsvarende definition af fællesledede aktiviteter. 
Det er Deloittes vurdering, at definitionen i IFRS 11 på fællesledede 
aktiviteter kan finde tilsvarende anvendelse efter ÅRL. Da en fællesledet 
aktivitet er kendetegnet ved ikke at være en separat enhed, men en ”udvi
delse” af virksomheden, er det Deloittes vurdering, at det grundlæggende 
krav om substans i ÅRL § 13, stk. 1, nr. 2, medfører, at en fællesledet 
aktivitet også efter ÅRL kan indregnes pro rata. 

§ 13 IFRS 11.20

Hvis modervirksomheden måler dattervirksomheder til indre 
værdi skal koncernintern avance og tab elimineres ved opgørelsen 
af den indre værdi. Ved salg af aktiver (eksempelvis varer) fra dat-
tervirksomhed til modervirksomhed (”upstream” salg) stiller IFRS ikke 
specifikt krav om, hvorvidt elimineringen skal ske på værdien af akti-
vet (fx varelager) eller på værdien af kapitalandelen. 
 
Ifølge ÅRL skal eliminering af intern avance altid ske på værdien af kapi
talandelen.

§ 43a IAS 28.28

Hvis modervirksomheden måler dattervirksomheder eller as
socierede virksomheder til indre værdi skal koncerninterne 
avancer og tab elimineres forholdsmæssigt på baggrund af moder-
virksomhedens ejerandel.  
 
Ifølge ÅRL skal interne avancer på transaktioner med dattervirksomheder 
elimineres 100 % uanset, at ejerandelen er lavere. 

§ 43a IAS 28.28

Kapitalandele i associerede virksomheder og fællesledede arrangementer i koncernregnskabet

Kapitalandele i joint ventures indregnes og måles i koncernregnska-
bet efter den indre værdis metode. 
 
ÅRL tillader, at fællesledede virksomheder indregnes ved pro rata
konsolidering i koncernregnskabet.

§§ 119, 124 IAS 28.16
IFRS 11.24

Kapitalandele i fællesledede aktiviteter skal indregnes pro rata i 
koncernregnskabet, hvis virksomheden har rettigheder og forpligtel-
ser i forhold til aktivitetens aktiver og forpligtelser. 
 
ÅRL indeholder ikke en tilsvarende definition af fællesledede aktiviteter. 
Det er Deloittes vurdering at definitionen i IFRS 11 på fællesledede 
aktiviteter kan finde tilsvarende anvendelse efter ÅRL. Da en fællesledet 
aktivitet er kendetegnet ved ikke at være en separat enhed, men en ”udvi
delse” af virksomheden, er det Deloittes vurdering, at det grundlæggende 
krav om substans i ÅRL § 13, stk. 1, nr. 2, medfører, at en fællesledet 
aktivitet  også efter ÅRL kan indregnes pro rata.

§§ 119, 124 IFRS 11.20
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Balancedagen for det regnskab, der danner grundlag for indreg
ning af en investering i en associeret virksomhed eller et joint 
venture i koncernregnskabet, må ikke afvige med mere end tre 
måneder fra koncernens balancedag. 
 
Ifølge ÅRL kan en associeret virksomhed måles til indre værdi på basis af 
det seneste årsregnskab for den associerede virksomhed, selvom denne 
har et regnskabsår, der afviger fra koncernens. Dette gælder, uanset 
om balancedagen afviger med mere end tre måneder fra koncernens 
balancedag.

§ 43a.6 IAS 28.34

Ved anvendelse af indre værdis metode for investering i asso-
cierede virksomheder og joint ventures anses goodwill relateret til 
investeringen ikke som et selvstændigt aktiv, og det er ikke tilladt at 
afskrive på denne goodwill. Hele investeringen vurderes samlet for 
værdiforringelse. 
 
Efter ÅRL skal goodwill afskrives over brugstiden. I særlige tilfælde, hvor 
virksomheden ikke er i stand til pålideligt at skønne over brugstiden skal 
denne antages at være 10 år. Afskrivningsperioden skal altid begrundes.

§§ 43, 43a, 
119, 122

IAS 28.32

Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures, 
som er bestemt for salg, skal behandles i overensstemmelse med 
IFRS 5, og måles til det laveste af bogført værdi på det tidspunkt, 
hvor de blev klassificeret som bestemt for salg, og dagsværdi fratruk-
ket salgsomkostninger. 
 
Efter ÅRL skal kapitalandele i associerede virksomheder i koncernregn
skabet indregnes og måles efter indre værdis metode, uanset at de er 
bestemt for salg.

§§ 43a, 119 IAS 28.20, 
IFRS 5.15

Biologiske aktiver

Biologiske aktiver skal efter IFRS måles til dagsværdi fratrukket 
salgsomkostninger med indregning af værdiændringer i resultatet. 
 
ÅRL tillader, at biologiske aktiver måles til dagsværdi med indregning af 
værdiændringer i resultatet.

§ 38.3 IAS 41.12
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Finansielle aktiver

Finansielle aktiver skal klassificeres i en af følgende fire kategorier:
• Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris
•  Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi med værdiregulering 

via øvrig totalindkomst – fordringer
•  Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi med værdiregulering 

via resultatet
•  Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi, med værdiregulering 

via øvrig totalindkomst – egenkapitalinstrumenter.

IFRS 9 tillader, at finansielle aktiver ved første indregning kategori-
seres som Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi med værdi-
regulering via resultatopgørelsen, hvis dette fjerner eller væsentligt 
reducerer en målings- eller indregningsinkonsistens.

ÅRL indeholder ikke et tilsvarende klassifikationskrav og opererer ikke 
med totalindkomstbegrebet. Poster, der ifølge ÅRL skal indregnes direkte 
på egenkapitalen, skal præsenteres i egenkapitalopgørelsen.

§ 49 IFRS 
9:4.1.1
IFRS 
9:4.1.5

Finansielle aktiver, der falder ind under en forretningsmodel, som 
består i at besidde det finansielle aktiv for at inddrive dets ho
vedstol og renter (typisk udlån, tilgodehavender eller investeringer 
i fx obligationer), og som derfor måles til amortiseret kostpris efter 
IFRS, kan måles til dagsværdi med værdireguleringer i resultatet, hvis 
de opfylder betingelserne for anvendelse af dagsværdioptionen. Fx 
hvis en målings- eller indregningsinkonsistens derved fjernes eller 
væsentligt reduceres.

Ifølge ÅRL skal udlån og tilgodehavender samt investeringer, der beholdes 
til de udløber, som udgangspunkt måles til amortiseret kostpris.

§ 37.5 IFRS 9:4.1
IFRS 
9:4.1.5

Hvis virksomhedens forretningsmodel ændres, så formålet ikke 
længere er at investere i og besidde det pågældende aktiv til det 
udløber, eller pengestrømmene fra det finansielle aktiv ændres til at 
bestå af andet end hovedstol og renter, måles det finansielle aktiv til 
dagsværdi.

ÅRL indeholder ikke tilsvarende krav. Hvis virksomheden fortsat har til 
hensigt at beholde øvrige finansielle aktiver til udløb, skal disse fortsat 
måles til amortiseret kostpris.

§ 37.2 IFRS 
9:4.4.1

 

Dagsværdiændringer vedrørende finansielle aktiver i form af for-
dringer, hvor virksomhedens forretningsmodel er blandet, så 
den både består i at modtage aktivernes kontraktlige penge
strømme og at sælge finansielle aktiver før de er udløbet, skal 
indregnes i øvrig totalindkomst, indtil aktivet er solgt eller på anden 
vis afhændet. På afhændelsestidspunktet recirkuleres dagsværdiæn-
dringerne fra egenkapitalen til resultatet. 

Ifølge ÅRL skal dagsværdiregulering af finansielle aktiver altid indregnes i 
resultatet, medmindre der er tale om en effektiv sikring.

§§ 37, 49 IFRS 
9:4.1.2A
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Ifølge IFRS skal investering i unoterede egenkapitalinstrumen
ter måles til dagsværdi. 

ÅRL tillader, at virksomheden undlader at måle kapitalandele, som ikke 
er optaget til handel på et aktivt marked, til dagsværdi. 

§ 37.4 IFRS 
9:B5.2.3

Værdiforringelse af finansielle aktiver

Bestemmelserne i IFRS vedrørende værdiforringelse af finansielle 
aktiver tager udgangspunkt i et forventet tabsprincip.

Vedtagelse af ændringer til ÅRL i 2018 betyder, at IFRS 9 kan anvendes 
til fortolkning af lovens rammebestemmelser. Alternativt vil den tidligere 
standard IAS 39, som tager udgangspunkt i et princip om faktiske ind
trufne tab, stadig kunne bruges som fortolkningsgrundlag til ÅRL.

§§ 42, 46 IFRS 
9:5.5.1

Passiver

Egenkapital og forpligtelser

Ifølge IFRS klassificeres finansielle instrumenter efter deres bestand-
dele som forpligtelser eller egenkapital i overensstemmelse med 
kontraktens indhold og ikke ud fra kontraktens juridiske form. IFRS 
indeholder omfattende vejledning og bestemmelser om klassifika
tion af gæld og egenkapital samt omkostninger hertil (renter/ud-
bytter), herunder klassifikation af derivater på virksomhedens aktier 
som hhv. gæld og egenkapital.  
 
ÅRL indeholder ikke lignende bestemmelser om klassifikation af gæld og 
egenkapital. Det er Deloittes vurdering, at det grundlæggende krav om 
substans i ÅRL § 13, stk. 1, nr. 2, medfører, at instrumentet også efter ÅRL 
skal klassificeres i overensstemmelse med kontraktens indhold.

ÅRL tjener dog fortsat visse selskabsretlige formål, og er derfor som ud
gangspunkt baseret på selskabslovgivningen, der kræver, at egenkapital
instrumenter opgøres og præsenteres som egenkapital i regnskabet efter 
deres formelle juridiske form, uanset at en del af instrumentet skaber en 
forpligtelse til at afstå kontanter eller andre finansielle aktiver.

IAS 32.15-
32

IFRS indeholder på visse områder krav om binding af reserver på 
egenkapitalen uafhængigt af virksomhedens selskabsform. 
 
For virksomheder omfattet af selskabsloven indeholder ÅRL, i en række 
tilfælde, særlige krav om binding af reserver på egenkapitalen i virksom
hedens eget regnskab (og således ikke i koncernskabet). Det gælder fx 
ved udlån og sikkerhedsstillelse til virksomhedsdeltagere og ledelse og 
ved virksomhedskapital, der ikke er fuldt ud indbetalt. Bindingskravene 
finder tilsvarende anvendelse i årsregnskaber aflagt efter IFRS, jf. IFRS
bekendtgørelsen. 

§§ 35a-c
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Minoritetsinteresser

Har minoritetsinteresserne en ret til at sælge kapitalinteresserne 
i dattervirksomheden til modervirksomheden mod kontanter (put 
option eller forward på minoritetsinteressen), skal minoritetsin-
teresserne ifølge IFRS klassificeres som gæld og ikke som en del af 
koncernegenkapitalen. 
 
Efter ÅRL defineres minoritetsinteresser som ”kapitalandele i konsolide
rede virksomheder, der ejes af andre end koncernvirksomhederne”. Der 
er ikke efter ÅRL krav om omklassificering af minoritetsinteresser med de 
ovenfor nævnte rettigheder fra den særlige hovedpost ”Minoritetsinteres
ser” under egenkapitalen til gæld, men det er Deloittes vurdering, at ÅRL 
ikke udelukker en omklassificering.

§ 118.4, 
Bilag 1.A.2

IAS 32.23

Konvertible gældsbreve

Sammensatte finansielle instrumenter (fx konvertible obligatio-
ner) skal efter IFRS opdeles i deres bestanddele og klassificeres som 
hhv. finansielle forpligtelser og egenkapital. 
 
Efter ÅRL præsenteres konvertibel gæld som en særskilt arabertalspost 
under gældsforpligtelser. ÅRL tager ikke udtrykkeligt stilling til opdeling af 
sammensatte finansielle instrumenter i deres bestanddele. Det er Deloit
tes vurdering, at det grundlæggende krav om substans i ÅRL § 13, stk. 1, 
nr. 2, medfører, at instrumentet som udgangspunkt skal opdeles, hvis det 
reelt er to instrumenter (gæld og konverteringsret).

§ 93,  
Bilag 2, 
skemaer

IAS 32.28

Pensionsforpligtelser o.l.

IFRS tillader ikke anvendelse af en ”korridormetode”, hvorefter 
indregningen af aktuarmæssige gevinster og tab, som indgår i opgø-
relsen af pensionsforpligtelsen, udskydes. 
 
ÅRL tillader ligeledes ikke anvendelse af korridormetoden.  
 
Virksomheder, som inden 1. januar 2016 anvendte korridormetoden, 
kan dog fortsætte hermed til og med regnskabsår der begynder før den 
1. januar 2021.

§ 47 IAS 19.63

Ifølge IFRS skal aktuarmæssige gevinster og tab indregnes i øvrig 
totalindkomst uden mulighed for senere recirkulering til resultatet. 
 
ÅRL opererer ikke med begrebet ”øvrig totalindkomst”. Aktuarmæssige 
gevinster og tab indregnes direkte på egenkapitalen uden senere recirku
lering.

§ 49.2 IAS 
19.120(c)
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Hensatte forpligtelser

IAS 37 kræver, at vedtagelsen af ny lovgivning er så godt som sikker 
(virtually certain), før ændringen indgår i vurderingen af, om virksom-
heden har en forpligtelse, og før ændringen påvirker målingen af 
hensatte forpligtelser. 
 
Ifølge ÅRL tages der hensyn til lovforslag, som er fremsat på balanceda
gen, hvis det vurderes sandsynligt, at forslaget vedtages.

§ 33 IAS 37.22 
IAS 37.50

Efter IFRS præsenteres hensatte forpligtelser ikke adskilt fra gælds-
forpligtelser. Hensatte forpligtelser indgår som hovedregel under 
hhv. kortfristede og langfristede forpligtelser. 
 
Ifølge ÅRL skal hensatte forpligtelser præsenteres som en særskilt post i 
balancen mellem egenkapital og langfristede forpligtelser, hvis balancen 
opstilles efter skema 1, Skema for balance i kontoform. Hvis skema 2, 
Skema for balance i kontoform – opdeling i lang og kortfristede aktiver 
og passiver, anvendes, vil hensatte forpligtelser blive præsenteret som 
efter IFRS. 

Bilag 2, 
skemaer

IAS 1.54 
IAS 1.60 
IAS 37.10

Finansielle forpligtelser

IFRS kræver, at forpligtelser, hvor låntager ikke på balancedagen har 
en ubetinget ret til at udskyde betalingen i mindst 12 måneder 
skal klassificeres som kortfristede forpligtelser.  
 
Hvis det er usandsynligt, at en långiver vil kræve afvikling af et lån inden
for 12 måneder efter balancedagen, skal lånet, hvis de øvrige betingelser 
i øvrigt er opfyldt, klassificeres som langfristet gældsforpligtelse/langfristet 
forpligtelse efter ÅRL.

§§ 13.1 2), 
26

IAS 1.69

IFRS tillader, at finansielle forpligtelser under visse betingelser måles 
til dagsværdi med indregning af værdiændringer i resultatet, selvom 
de ikke er en del af en handelsbeholdning (dagsværdioptionen). Fx 
kan finansielle forpligtelser måles til dagsværdi, hvis en målings- eller 
indregningsinkonsistens, som ellers ville følge af at måle aktiver og 
forpligtelser på forskellige grundlag, derved fjernes eller væsentligt 
reduceres.

ÅRL indeholder ikke direkte en tilsvarende mulighed, men indeholder en 
bestemmelse som tillader virksomheden at indregne og måle finansielle 
aktiver og forpligtelser i overensstemmelse med de internationale regn
skabsstandarder.

§ 37.5 IFRS 
9:4.2.2

Virksomheder, som vælger at måle finansielle forpligtelser til dags-
værdi (dagsværdioptionen), skal under IFRS præsentere den del af 
periodens ændring i dagsværdi, som kan henføres til ændringer 
i virksomhedens egen kreditværdighed (own credit risk), i øvrig 
totalindkomst (OCI).

ÅRL indeholder ikke en tilsvarende bestemmelse og opererer ikke med 
totalindkomstbegrebet. Poster, der ifølge ÅRL skal indregnes direkte på 
egenkapitalen, skal præsenteres i egenkapitalopgørelsen

§ 49 IFRS 
9:5.7.7
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Pengestrømsopgørelse

IFRS kræver præsentation af pengestrømsopgørelse i modervirk
somhedens og dattervirksomhedernes IFRSregnskaber, også 
selvom de indgår i et koncernregnskab efter IFRS, som indeholder en 
samlet pengestrømsopgørelse for koncernen. 
 
Ifølge ÅRL kan en virksomhed undlade at udarbejde en pengestrøms
opgørelse for modervirksomheden, hvis denne er indeholdt i en penge
strømsopgørelse for koncernen.  
 
Iht. ÅRL kan en dattervirksomhed ligeledes undlade at udarbejde penge
strømsopgørelse, hvis en højere modervirksomhed udarbejder en kon
cernpengestrømsopgørelse, hvori dattervirksomhedens pengestrømme 
indgår. Det er et krav, at koncernpengestrømsopgørelsen er offentligt 
tilgængeligt samtidig med virksomhedens årsrapport, for at undtagelsen 
kan benyttes.  
 
Hvis koncernvirksomhederne på balancetidspunktet tilsammen ikke 
overstiger størrelsesgrænserne for klasse Bvirksomheder, tillader ÅRL, 
at koncernregnskabet ikke indeholder en pengestrømsopgørelse. Undta
gelsen kan ikke anvendes, hvis modervirksomheden aflægger årsrapport 
efter regnskabsklasse D. 

§ 86.4 IAS 7

Ifølge IFRS betragtes værdipapirer alene som likvider i penge
strømsopgørelsen, hvis de umiddelbart kan omsættes til et kendt 
beløb i likvide beholdninger og har en ubetydelig risiko for værdiæn-
dring. Derfor kan et værdipapir kun indregnes som likvider, hvis det 
har en kort restløbetid, fx tre måneder eller mindre fra anskaffelses-
tidspunktet. 
 
ÅRL har alene krav om oplysning af, hvilke poster der indgår i likvider i 
pengestrømsopgørelsen.

§ 87.1 
Bilag 1.C.4

IAS 7.7

Eksempler på yderligere oplysningskrav efter IFRS

Anvendt regnskabspraksis

IFRS indeholder udvidede oplysningskrav ved praksisændringer 
eller korrektion af fejl. Effekten heraf skal angives pr. regnskabs-
linje, og nøgletallene ”indtjening pr. aktie” og ”udvandet indtjening pr. 
aktie” skal ligeledes tilpasses. 
 
Ifølge ÅRL skal der ved ændring i anvendt regnskabspraksis og korrektion 
af væsentlige fejl oplyses om virkningen heraf på hhv. virksomhedens og 
koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

§ 52 IAS 8.28 
IAS 8.29 
IAS 8.49

IFRS kræver oplysning vedr. kommende ændringer i anvendt 
regnskabspraksis som følge af nye standarder eller nye fortolk-
ningsbidrag, som er udsendt af IASB, men endnu ikke er trådt i kraft 
på balancedagen. 
 
ÅRL indeholder ikke krav om oplysning af kommende ændringer i 
anvendt regnskabspraksis.

IAS 8.30

327
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Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder

I beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis (eller i noterne) skal 
følgende oplyses:  
•  Ledelsens afgørende og væsentligste vurderinger ved anvendelse 

af regnskabspraksis
• Væsentlige nøgleforudsætninger vedrørende fremtiden 
•  Andre væsentlige usikkerheder vedrørende skøn foretaget på ba-

lancedagen. 
 
ÅRL indeholder ikke tilsvarende specifikke krav. Der er dog krav om, at 
ledelsesberetningen skal beskrive eventuel usikkerhed ved indregning og 
måling, så vidt muligt med beløbsangivelse samt særlige forudsætnin
ger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen af 
virksomhedens forventede udvikling.  
 
Hvis opgørelse af dagsværdier efter §§ 37 og 38 ikke er baseret på 
observerbare transaktioner på et aktivt marked, kræver ÅRL desuden, 
at de centrale forudsætninger, som er anvendt ved opgørelsen af 
dagsværdierne, oplyses i noterne. 

§§ 99 2), 58a IAS 1.122 
IAS 1.125

Segmentoplysninger

Krav om offentliggørelse af segmentoplysninger gælder ifølge IFRS 
kun for virksomheder, hvis egenkapital- eller gældsinstrumenter 
handles på et offentligt marked (børsnoterede), eller som er i gang 
med optagelse til handel på et offentligt marked. 
 
ÅRL kræver offentliggørelse af nettoomsætningen fordelt på segmenter 
for visse ikkebørsnoterede virksomheder (”Store Cvirksom heder”).

§ 96 IFRS 8.2

Identifikation af driftssegmenter og opgørelse af segmentoplys-
ninger skal baseres på den interne ledelsesrapportering, som tilgår 
virksomhedens øverste beslutningstagere. 
 
Ifølge ÅRL skal nettoomsætningens fordeling på aktiviteter og geografiske 
markeder angives, hvis henholdsvis aktiviteterne og de geografiske mar
keder afviger betydeligt indbyrdes. 

ÅRL’s regler om segmentoplysninger vedrørende nettoomsætningen kan 
tage afsæt i den segmentering, som følger af IFRS 8, eller efter den tidli
gere internationale standard, IAS 14, Præsentation af segmentoplysnin
ger, som tog afsæt i en opdeling på henholdsvis aktiviteter og geografiske 
markeder.

Ifølge ÅRL kan en modervirksomhed undlade at give segmentoplysninger 
i sit eget årsregnskab, hvis modervirksomhedens oplysninger i al væsent
lighed er de samme som koncernens oplysninger.
 
Under ÅRL kan segmentoplysninger i særlige tilfælde undlades, hvis disse 
kan volde betydelig skade for virksomheden. Det forudsætter, at ledelsen 
loyalt tager stilling til, om der foreligger særlige konkurrencehensyn, og 
dokumenterer denne vurdering. IFRS giver ikke tilsvarende mulighed for 
undladelse af segmentoplysninger.

§ 96 IFRS 8.5 
IFRS 8.23
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Ophørte aktiviteter

IFRS indeholder detaljerede krav til oplysning om ophørte aktivite
ter og anlægsaktiver til salg. 
 
ÅRL kræver, at virksomheder præsenterer aktiviteter, der iht. en samlet 
plan skal afhændes, lukkes eller opgives, i én linje i resultatopgørelsen og 
balancen, medmindre aktiviteterne ikke kan udskilles fra de øvrige aktivi
teter. De sammendragne beløb skal specificeres i noterne. Oplysningskra
vene er ikke så detaljerede som efter IFRS.

§ 80 IFRS 5

Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS indeholder detaljerede og omfattende oplysningskrav om  
aktiebaseret vederlæggelse (fx medarbejderaktier og aktieop-
tioner), herunder oplysninger om udestående aktieoptioner, deres 
udnyttelseskurs, dagsværdier, beløb, som er indregnet i resultatet, 
mv. 
 
Ifølge ÅRL skal der gives oplysning om særlige incitamentsprogrammer 
for ledelsen, herunder hvem der er omfattet, hvilke ydelser programmet 
omfatter, og hvad der er nødvendigt for at vurdere værdien heraf. Herud
over skal der gives oplysninger om rettigheder udstedt af virksomheden, 
som vil kunne medføre afgang af eksisterende eller udstedelse af nye 
kapitalandele i virksomheden, som fx ledelsens eller medarbejderes ret til 
nytegning af aktier i et incitamentsprogram. 

§§ 93, 98b IFRS 2

Pensionsordninger

IFRS har detaljerede krav til oplysninger om ydelsesbaserede pen
sionsordninger. 
 
ÅRL indeholder ikke specifikke oplysningskrav for ydelsesbaserede pensi
onsordninger, men hensatte forpligtelser skal dog forklares.

§§ 47, 64, 
98a

IAS 19.135-
152

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

IFRS kræver detaljerede og omfattende oplysninger om nedskriv
ninger og værdiforringede aktiver, fx fordeling af periodens 
nedskrivninger på resultat og egenkapitalposter, fordeling på drifts-
segmenter, de estimater og forudsætninger, som er anvendt i vurde-
ringen af nedskrivningsbehovet, mv. 
 
ÅRL indeholder ikke tilsvarende detaljerede og omfattende oplysningskrav 
vedrørende nedskrivninger. Der skal dog oplyses om størrelsen og arten 
af indtægts og omkostningsposter, som er særlige pga. deres størrelse 
eller art, herunder væsentlige nedskrivninger på anlægsaktiver.

§§ 42, 67a 3) IAS 36.126-
137

 

IAS 38 indeholder en række detaljerede oplysningskrav for immate
rielle aktiver, herunder bl.a. oplysning om de forsknings- og udvik-
lingsomkostninger, der er indregnet i resultatet i perioden. 
 
ÅRL indeholder krav om afstemning af årets bevægelser på immaterielle 
aktiver (anlægsnoten) tilsvarende kravet efter IFRS. ÅRL kræver ikke sær
skilt oplysning af forsknings og udviklingsomkostninger, der er indregnet 
i resultatet. Dog skal ledelsesberetningen indeholde en beskrivelse af 
virksomhedens videnressourcer og forsknings og udviklingsaktiviteter.

§§ 88, 99 9) IAS 38.118-
128
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Investeringsejendomme

IAS 40 indeholder en række detaljerede oplysningskrav for investe
ringsejendomme, herunder bl.a. oplysning om lejeindtægter fra 
investeringsejendomme og direkte driftsomkostninger til hhv. inve-
steringsejendomme, som har genereret lejeindtægt i året, og inve-
steringsejendomme, som ikke har genereret lejeindtægt i året.  
 
ÅRL indeholder ikke tilsvarende oplysningskrav.

IAS 40.75-
79

 

Varebeholdninger

IFRS kræver at nedskrivning på varebeholdninger samt årets 
vareforbrug oplyses, uanset præsentationsform for resultatopgø-
relsen. 
 
Ifølge ÅRL skal der oplyses om størrelsen og arten af indtægts og om
kostningsposter, som er særlige pga. deres størrelse eller art, herunder 
væsentlige nedskrivninger af varebeholdninger. ÅRL indeholder ikke sær
skilt krav om oplysning af vareforbrug. 

§ 67a IAS 2.36

Virksomhedssammenslutninger

IFRS kræver detaljerede og omfattende oplysninger om virksom
hedssammenslutninger, der muliggør regnskabsbrugers vur-
dering af den regnskabsmæssige effekt af ændringer som følge af 
virksomhedssammenslutninger i perioden eller tidligere regnskabs-
perioder.  
 
Ifølge ÅRL skal der – ved ændring i sammensætningen af virksomhedens 
aktiviteter – gives oplysninger, der muliggør en sammenligning af virk
somheden år for år. Herudover indeholder ÅRL kun generelle oplysnings
krav.

§ 55 IFRS 3.59-
63 
IFRS 3 
B64-B67

IFRS kræver en række oplysninger vedrørende køb og salg af 
virksomheder specifikt for hver enkelt virksomhedsovertagelse. 
Visse af de krævede oplysninger kan gives samlet for flere 
virksomhedsovertagelser, som hver for sig ikke er væsentlige.  
 
ÅRL har ikke tilsvarende specifikke oplysningskrav.

IAS 7.39-
42B 
IFRS 3

Finansielle risici og finansielle instrumenter

Der skal gives information, der gør regnskabsbrugerne i stand til 
at vurdere virksomhedens mål, politikker og processer til at 
styre kapitalen. 
 
ÅRL kræver en række kvantitative oplysninger om børsnoterede virksom
heders kapital, men kræver ikke specifikt oplysning om virksomhedernes 
politikker mv. for styring af kapitalen.

§ 107a IAS 1.134
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IFRS kræver detaljerede og omfattende oplysninger vedr. finan
sielle instrumenter, herunder om risikostyringspolitik, renterisiko, 
kreditrisiko, dagsværdi samt sikring. 
 
ÅRL indeholder kun få specifikke bestemmelser om oplysning om finan
sielle instrumenter. Fx kræver ÅRL, at der for finansielle aktiver og forplig
telser målt til dagsværdi gives oplysninger om de centrale forudsætnin
ger, som er anvendt ved beregningen, hvis dagsværdien ikke er baseret 
på et aktivt marked.  
 
Endvidere skal ledelsesberetningen indeholde en beskrivelse af virksom
hedens mål/politikker for styring af finansielle risici, hvis det er væsentligt 
for vurderingen af regnskabet, herunder politik for regnskabsmæssig 
sikring af alle større grupper af forventede transaktioner, hvor der an
vendes sikring, samt en beskrivelse af virksomhedens risikoeksponering 
i forbindelse med mulige ændringer i priser, kreditværdighed, likviditet 
og pengestrømme. (Dette er et nyt krav der gælder for regnskabsår, der 
begynder den 1. januar 2020 eller senere).  
 
Hvis virksomheden har valgt at anvende ÅRL § 37 stk. 5, skal virksomhe
den tillige opfylde oplysningskravene i IFRS vedr. finansielle instrumenter.

§§ 53, 58a, 
58b, 58c, 
99.1 7)

IFRS 7 
IFRS 13

Nærtstående parter

Det samlede vederlag til nøglepersoner i ledelsen skal specifi-
ceres på kortfristede personaleydelser, pensionsordninger, andre 
langfristede personaleydelser, fratrædelsesgodtgørelser samt aktie-
baserede aflønningsordninger. Nøglepersoner i ledelsen defineres 
som de personer, som har direkte eller indirekte indflydelse på og 
ansvar for planlægning og gennemførelse af samt kontrol med aktivi-
teterne i virksomheden. Dette er ikke nødvendigvis begrænset til den 
ledelse, der er registret i Erhvervsstyrelsen. 
 
Ifølge ÅRL skal der gives oplysning om det samlede vederlag til ledelsen 
for deres ledelsesfunktion samt om forpligtelsen til at yde pension til 
ledelsen. Desuden skal der gives oplysninger, hvis der er fastsat særlige 
incitamentsprogrammer for medlemmer af ledelsen. 
 
Ledelsen er i denne sammenhæng defineret som de personer, som er 
registreret som bestyrelse, direktion og repræsentantskab i Erhvervssty
relsen. Der kan således være forskel i personkredsen sammenlignet med 
IFRS. 
 
Oplysningerne efter ÅRL skal under alle omstændigheder gives, selvom 
virksomheden aflægger regnskab efter IFRS, jf. IFRSbekendtgørelsen.

§ 98b IAS 24.17
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Beskrivelse ÅRL IFRS Opfølgning 
(ja/nej)

Der er krav om beløbsangivelse (på et passende aggregeret niveau) i 
modervirksomhedens separate regnskab af transaktioner mellem 
modervirksomheden og dens dattervirksomheder, joint 
ventures og associerede virksomheder, selvom de elimineres i 
koncernregnskabet. IFRS indeholder lempelser for statskontrollerede 
virksomheder. 
 
Oplysningerne om transaktioner med nærtstående parter kan ifølge ÅRL 
undlades, hvis transaktionerne er indgået imellem virksomheden og en 
eller flere af virksomhedens helejede dattervirksomheder. ÅRL indeholder 
ikke tilsvarende lempelser for statskontrollerede virksomheder.

§ 98c IAS 24.18 
IAS 24.19
IAS 24.25

Oplysning om, at transaktioner er foretaget på markedsvilkår, er 
kun tilladt, hvis det kan underbygges.  
 
Efter ÅRL skal der som hovedregel oplyses om alle transaktioner med 
nærtstående parter, herunder arten af forholdet til den nærtstående 
part, transaktionernes art, beløbsmæssige størrelse, mellemværender 
samt hhv. årets og de akkumulerede nedskrivninger af tilgodehavender.  
 
Som en undtagelse hertil kan virksomhederne vælge alene at give op
lysninger om de transaktioner med nærtstående parter, der ikke er 
gen nemført på normale markedsmæssige vilkår. Anvendes denne 
undtagelse, skal det oplyses. 

§ 98c IAS 24.23

Udbytte og resultatdisponering

Ifølge IFRS skal foreslået udbytte, som ikke er deklareret (vedtaget 
på generalforsamlingen) på balancedagen, oplyses i noterne. IFRS 
indeholder ikke krav om præsentation af resultatdisponering.  
 
Ifølge ÅRL skal ledelsens forslag til resultatdisponering oplyses. Forslag til 
udbytte skal fremgå som en særlig post i egenkapitalen under ”Overført 
overskud eller underskud”. Ekstraordinært udloddet udbytte skal 
oplyses særskilt, uanset om udlodning er sket i regnskabsåret eller efter 
regnskabsåret udløb. 

§§ 86a.4, 
95a

IAS 1.137
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Nedenstående overordnede betragtninger, konkrete 
problemstillinger og opgaver kan med fordel overvejes i 

forbindelse med overgangen til de internationale regn-
skabsstandarder. 

IFRS strategi
•  Vurdering af ledelsens baggrund for overgang til IFRS 

– frivillig eller lovkrævet? Herunder dialog med  
revisor 

•  Overordnet analyse og vurdering af fordele og ulem-
per ved overgang til IFRS (ved frivillig overgang til 
IFRS) 

•  Vurdering af den samlede potentielle effekt på virk-
somheden, blandt andet som følge af øget åbenhed 
og gennemsigtighed 

•  Vurdering af mulighed for fremskaffelse af yderligere  
kapital 

•  Mulighed for sammenlignelighed med konkurrenter 
(benchmarking) 

•  Opbygning af overordnet kendskab til og forståelse 
af IFRS samt relaterede problemstillinger i forhold til 

 nuværende regnskabspraksis. 

Finansiel kommunikation
•  Identifikation af interessenternes nye informations-

behov 
• Øget fokus på åbenhed og gennemsigtighed. 

Regnskabsrapportering
•  Udpegning af IFRS projektledelse og projektteam fra 

selskabet, samt valg af eksterne rådgivere, herunder 
revisor 

• Udarbejdelse af projektplan og -budget 
•  Oparbejdning af detaljeret kendskab og forståelse af  

IFRS-relaterede problemstillinger i forhold til nuvæ-
rende anvendt regnskabspraksis, herunder forståel-
se af regler for førstegangsanvendelse af IFRS  
(IFRS 1) 

•  Analyse og vurdering af ændringer i anvendt regn-
skabspraksis, og i forhold til ændringer i regnskabs-
mæssige skøn 

•  Udarbejdelse af overordnet analyse af beløbsmæs-
sige konsekvenser af overgang til IFRS, herunder  
effekten  på resultat og egenkapital 

•  Udarbejdelse af analyse af konsekvenser for præsen-
tation og medtagelse af oplysninger i koncernregn-
skabet ved overgang til IFRS 

•  Udarbejdelse af intern regnskabsmanual/-instruks 
med henblik på at skræddersy og operationalisere 
koncernens anvendte regnskabspraksis i henhold til 
IFRS 

•  Fortolkning og anvendelse af IFRS på særlige pro-
blemstillinger.

Bilag B 
– Overgang til internatio-
nale regnskabsstandarder 
(supplement)

Overordnede betragtninger

Konkrete problemstillinger og opgaver
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Budgettering/intern rapportering
•  Analyse af konsekvenser for budgettering og intern 

ledelsesrapportering 
•  Indhentning af yderligere oplysninger fra datter-

selskaber, herunder udarbejdelse af nye koncern-
rapporteringsskemaer eksempelvis på områder som 
segmenter, ophørte aktiviteter, nærtstående parter, 
finansielle instrumenter og pensioner 

•  Vurdering af muligheden for konsistent intern og 
ekstern rapportering. 

Skatteplanlægning
•  God kommunikation og dialog med intern skatte-

afdeling eller skatterådgiver omkring konsekvenser 
på udskudt skat ved overgangen til IFRS, herunder 
ændringer til rapporteringsskemaer for udskudt skat 
til udenlandske datterselskaber

•  Detaljeret kendskab til og forståelse af IFRS om  
udskudt skat 

•  Vurdering af, om ændret regnskabspraksis påvirker 
transfer pricing.

Debt Covenants
•  Identifikation af låneaftaler og andre aftaler med 

kontraktbestemte klausuler om opfyldelse af fx visse 
hoved- og nøgletal 

•  Vurdering af, om en ændret regnskabspraksis kan 
betyde manglende opfyldelse af hoved- og nøgletal 
og dermed udløse genforhandling eller ophør af  
låneaftaler. 

Juridiske kontraktforhold
•  Gennemgang af øvrige juridiske dokumenter med 

henblik på at vurdere eventuelle regnskabsmæssige 
konsekvenser ved overgang til IFRS, eksempelvis  
leasingkontrakter. 

HR/ledelsens aflønning
•  Analyse og vurdering af, om overgang til IFRS får  

betydning for ledelsens aflønning 
•  Overvejelser om ændring af bonusordninger og  

incitamentsprogrammer for bestyrelsen, direktionen 
og andre ledende medarbejdere. 

Risikostyring/finansielle instrumenter
•  Analyse af ændrede behov for risikostyring, herun-

der påvirkning af resultat og egenkapital 
•  Etablering eller vedligeholdelse af effektive risiko-

styringssystemer, som kan levere de yderligere  
oplysninger, som IFRS kræver 

•  Vurdering af eksisterede sikringsstrategi og -politik-
ker, effektivitet og dokumentation i forhold til detal-
jerede og skærpede krav under IFRS

•  Klassifikation af finansielle aktiver og finansielle for-
pligtelser i henhold til IFRS 

•  Identifikation af indbyggede afledte finansielle instru-
menter i kontrakter 

•  Hvis sikring af finansielle risici ønskes, skal sikrings-
strategi og -politikker konkret fastlægges, dokumen-
teres og efterprøves. Der skal også udarbejdes op-
følgningsprocedurer for måling af sikringseffektivitet. 

Itsystemer
•  God kommunikation og dialog med intern it-afdeling 

eller -rådgiver 
• Analyse af ændrede systemkrav og -behov 
•  Udarbejdelse af kravspecifikation til nye systemer/sy-

stemændringer. 

Undervisning 
•  Identifikation af behov for efteruddannelse på regn-

skabsområdet/IFRS 
• Workshops og diskussionsmøder om IFRS 
• Deltagelse i kurser og konferencer om IFRS 
• Eventuel udarbejdelse af efteruddannelsesprogram 
•  Eventuel rekruttering af medarbejdere med IFRS 

kompetencer. 
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IFRS/IAS Originaltitel
IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards

IFRS 2 Share-based Payment

IFRS 3 Business Combinations

IFRS 4 Insurance Contracts

IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures

IFRS 8 Operating Segments

IFRS 9 Financial Instruments

IFRS 10 Consolidated Financial Statements

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities

IFRS 13 Fair Value Measurement

IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

IFRS 16 Leases

IFRS 17 Insurance Contracts

IAS 1 Presentation of Financial Statements

IAS 2 Inventories

IAS 7 Statement of Cash Flows

IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

IAS 10 Events after the Reporting Period

IAS 12 Income Taxes

IAS 16 Property, Plant and Equipment

IAS 17 Leases

IAS 19 Employee Benefits

IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchanges Rates

IAS 23 Borrowing Costs

IAS 24 Related Party Disclosures

IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans

IAS 27 Separate Financial Statements

Bilag C 
– Oversigt over standarder og  
fortolkningsbidrag
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IFRS/IAS Originaltitel
IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures

IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

IAS 32 Financial Instruments: Presentation

IAS 33 Earnings per Share

IAS 34 Interim Financial Reporting

IAS 36 Impairment of Assets

IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

IAS 38 Intangible Assets

IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement

IAS 40 Investment Property

IAS 41 Agriculture

IFRIC/SIC Originaltitel
IFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities

IFRIC 2 Members’ Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments

IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease

IFRIC 5 Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation 
Funds

IFRIC 6 Liabilities arising from Participating in a Specific Market – Waste Electrical and Electronical Equipment

IFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment

IFRIC 12 Service Concession Arrangements

IFRIC 14 IAS 19 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction

IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation

IFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners

IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine

IFRIC 21 Levies

IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration

IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments

SIC–7 Introduction of the Euro

SIC–10 Government Assistance – No Specific Relation to Operating Activities

SIC–15 Operating Leases – Incentives

SIC–25 Income Taxes – Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders

SIC–27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease

SIC–29 Service Concession Arrangements: Disclosures

SIC–32 Intangible Assets – Web Site Costs
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Hvis du ønsker yderligere information, nyheder vedrørende 
IFRS, engelske referater af standarder og fortolkningsbidrag, 
en altid opdateret beskrivelse af status på IASB’s aktive pro-
jekter samt anden nyttig information om IFRS, henviser vi til 
hjemmesiderne www.ifrs.org (IASB’s officielle website) og 
www.iasplus.com (Deloittes globale website om IFRS).

Standarder og fortolkningsbidrag med ikrafttrædelse 
senere end 1. januar 2018 
Følgende nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag 
var udsendt pr. 31. marts 2018, men med ikraft trædelse for  
perioder som begynder 1. januar 2019 eller senere:

Ikrafttrædelsesdato

IFRS 16, Leases 1. januar 2019

IFRIC 23, Uncertainty over Income Tax Treatments 1. januar 2019

Amendments to IFRS 9: Prepayment Features with Negative Compensation 1. januar 2019

Amendments to IAS 28: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures 1. januar 2019

Annual Improvements to IFRSs 2015-2017 cycle 1. januar 2019

Amendments to IAS 19: Plan Amendment, Curtailment or Settlement 1. januar 2019

IFRS 17, Insurance Contracts 1. januar 2021

Standarder og fortolkningsbidrag som ophæves efter 1. 
januar 2018

Følgende standarder og fortolkningsbidrag erstattes af nye 
standarder 1. januar 2019 eller 1. januar 2021:

Erstattes af Ikrafttrædelsesdato

IAS 17, Leases IFRS 16, Leases 1. januar 2019

IFRIC 4, Determining whether an Arrangement contains a Lease IFRS 16, Leases 1. januar 2019

SIC-15, Operating Leases – Incentives IFRS 16, Leases 1. januar 2019

SIC-27, Evaluating the Substance of Transactions involving the 
Legal Form of a Lease

IFRS 16, Leases 1. januar 2019

IFRS 4, Insurance Contracts IFRS 17, Insurance Contracts 1. januar 2021
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ÅRL Regnskabsklasse

§ A B C D Koncern

A. Bestemmelser vedrørende grundlæggende krav til årsrapporten mv.

1.   De grundlæggende krav til årsrapporten, herunder 
retvisende billede for koncern- og årsregnskab, retvi-
sende redegørelse for ledelsesberetningen, kvalitets-
krav og grundlæggende forudsætninger samt defini-
tionerne i lovens bilag 1, skal følges.

ÅRL’s krav om et retvisende billede og definitionerne gælder 
alene for de bestemmelser, som virksomhederne skal følge i 
årsregnskabsloven, jf. IFRSbekendtgørelsen. Dette betyder 
bl.a., at virksomheden ikke kan fravige bestemmelser i de 
internationale regnskabsstandarder med henvisning til ÅRL 
§ 11, stk. 3.

11–13 
Bilag 1

x x x x x

Bilag D 
– IFRS–bekendtgørelsen
– Bestemmelser i ÅRL, som fort-
sat skal følges af virksomheder, 
som aflægger årsrapport efter 
IFRS
Dette bilag er et hjælpeværktøj, der giver et overblik 
over hvilke bestemmelser i årsregnskabsloven, som fin-
der anvendelse for IFRS-aflæggere, som er omfattet af 
årsregnskabsloven. 

I bilaget er angivet hvilke bestemmelser virksomheder i 
de forskellige regnskabsklasser er omfattet af uanset, at 
regnskabet aflægges i overensstemmelse med IFRS. Bi-
laget dækker såvel virksomhedens separate regnskab 
som koncernregnskabet, idet det for de enkelte be-
stemmelser er angivet, om de finder tilsvarende anven-
delse i koncernregnskabet. Ved fastlæggelsen af om en 

bestemmelsen er gældende for koncernen skal det 
fastlægges, hvilken regnskabsklasse koncernregnskabet 
skal aflægges efter. Hvis en bestemmelse er angivet 
som gældende for regnskabsklasse C(stor) samt for 
koncern, skal kravet alene opfyldes for koncernen, hvis 
denne aflægger efter regnskabsklasse C(stor).

Bilaget er baseret på bekendtgørelse 958 af 13. sep-
tember 2019. Bekendtgørelse om anvendelse af inter-
nationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder 
omfattet af årsregnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen). 
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ÅRL Regnskabsklasse

§ A B C D Koncern

2.  Supplerende beretninger, der indgår i årsrapporten, 
skal give en retvisende redegørelse inden for ram-
merne af almindeligt anerkendte retningslinjer for så-
danne beretninger og opfylde de grundlæggende 
krav om relevans og pålidelighed (ÅRL § 12, stk. 3). De 
anvendte metoder og målegrundlag skal fremgå af 
beretningerne.

 
Supplerende beretninger skal placeres særskilt i årsrappor
ten efter de lovpligtige bestanddele.

14
17,3

x x x x x

3.  Regnskabsåret skal omfatte 12 måneder, der skal be-
gynde og slutte på en bestemt dato i året.

Første regnskabsår kan omfatte en kortere eller længere pe
riode end 12 måneder, dog højst 18 måneder. Ved omlæg
ning af regnskabsår må omlægningsperioden ikke overstige 
12 måneder, medmindre omlægningen skyldes etablering 
af koncernforhold, etablering af fælles ledelse over en an
den virksomhed (joint venture) eller fusion i omlægningspe
rioden. I sådanne tilfælde kan omlægningsperioden udgøre 
op til 18 måneder. Modervirksomheder og dattervirksom
heder skal have samme regnskabsår, medmindre det ikke 
er muligt på grund af forhold, som er ude af modervirk
somhedens og dattervirksomhedens kontrol.

15 x x x x x

4.  Årsrapporten skal være udarbejdet på dansk eller en-
gelsk.

Hvis virksomheden også har værdipapirer optaget til note
ring eller handel på et reguleret marked i et andet EU/EØS–
land, skal årsrapporten indberettes på dansk eller engelsk. 
Hvis årsrapporten ikke indberettes på engelsk, skal årsrap
porten indberettes både på dansk og på et andet sprog, 
som accepteres af den kompetente myndighed i det eller de 
pågældende lande.

Virksomheder, der alene har værdipapirer optaget til han
del på et reguleret marked i et eller flere andre EU/EØS–lan
de skal indberette årsrapporten på engelsk eller på et andet 
sprog, der accepteres af den kompetente myndighed i det 
eller de pågældende lande. Indberettes årsrapporten på et 
andet sprog end engelsk, skal årsrapporten endvidere ind
berettes på dansk.

Virksomheder, som har gældsinstrumenter optaget til han
del på et reguleret marked i et EU/EØSland med en påly
dende værdi, der udgør mindst 100.000 euro pr. enhed (el
ler anden valuta med pålydende værdi, som svarer til 
100.000 euro), kan indberette årsrapporten på engelsk eller 
på dansk, hvis dansk accepteres af den kompetente myn
dighed i det eller de pågældende lande.

138,3

157 
Inds.
bekg. 8

x x x x

x

x

x

x

x

x

x



345

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder   Bilag D

ÅRL Regnskabsklasse

§ A B C D Koncern

5.  Aktiver og forpligtelser samt egenkapital skal medta-
ges i en åbningsbalance pr. tidspunktet for påbe-
gyndelsen af virksomhedens aktiviteter (stiftelses-
tidspunkt eller tidligere tidspunkt, hvor erhvervs - 
mæssig aktivitet kan henregnes til virksomheden).

19,1 x x x x x

Særligt for klasse A virksomheder

6.  En personligt ejet virksomhed kan undlade at ind-
regne de af indehavernes aktiver og forpligtelser 
samt indtægter og omkostninger, som ikke vedrører 
de erhvervsmæssige aktiviteter.

20,2 x x

7.  En personligt ejet virksomhed skal særskilt oplyse 
om behandlingen af indehaverens aktiver, forpligtel-
ser, eventualforpligtelser og pantsætninger, som 
ikke vedrører de erhvervsmæssige aktiviteter, her-
under hvorvidt de pågældende aktiver og forpligtel-
ser er undladt indregnet eller oplyst, samt hvorledes 
der er taget hensyn til indehaverens og eventuel 
ægtefælles indbyrdes formueforhold.

21,3 x x

Krav om etablering af bundne reserver

8.  Hvis der er ydet lån, sikkerhedsstillelse eller anden 
økonomisk bistand iht. § 206, stk. 2, § 210 og § 214, 
stk. 1 i selskabsloven skal der omklassificeres et be-
løb svarende til lånet, sikkerhedsstillelsen eller den 
økonomiske bistand fra posten ”Overført overskud” 
eller anden post under egenkapitalen, der kan an-
vendes til udbytte, til posten ”Reserve for udlån og 
sikkerhedsstillelse”.

35a
IFRS 
Bekg. 
7,2

x x x

9.  Hvis den tegnede virksomhedskapital og en eventuel 
overkurs i et aktie- eller anpartsselskab ikke er fuldt 
indbetalt skal et beløb svarende til den ikke indbetal-
te virksomhedskapital og overkurs omklassificeres 
fra posten ”Overført overskud” eller en anden post, 
der kan anvendes til udbytte under egenkapitalen, til 
posten ”Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapi-
tal og overkurs” under egenkapitalen.

35b,2
IFRS 
Bekg. 
7,2

x x x

10.  Ved opskrivning af immaterielle og materielle an-
lægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder 
og associerede virksomheder til dagsværdi skal et 
beløb svarende til opskrivningen bindes på posten 
”Reserve for opskrivning” under egenkapitalen. 
 
Knytter der sig en udskudt skat til opskrivningen, 
skal denne del overføres til regnskabsposten ”Ud-
skudt skat”. Reserven kan reduceres med de løben-
de afskrivninger efter skat.

41,3
IFRS 
Bekg. 
7,1

x x x
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ÅRL Regnskabsklasse

§ A B C D Koncern

11.  Ved indregning af kapitalandele efter indre værdis 
metode skal et beløb svarende til den samlede net-
toopskrivning af kapitalandele indregnes i posten 
”Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis me-
tode” under egenkapitalen. 
 
Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.

43a, 5
IFRS 
Bekg. 
7,1

x x x

12.  Hvis der i overensstemmelse med bestemmelser i 
IFRS foretages andre opreguleringer og opskrivnin-
ger af andre aktiver eller nedreguleringer og ned-
skrivninger af forpligtelser, der ikke er tilladt efter 
årsregnskabslovens almindelige bestemmelser, skal 
disse bindes i posten “Reserve for opskrivning”.

41,3 
IFRS 
Bekg. 
7,3

x x x

13.  Ved indregning af udviklingsprojekter i balancen, 
skal et beløb svarende til de indregnede udviklings-
omkostninger (med fradrag af en eventuel udskudt 
skat) indregnes direkte i posten ”Reserve for udvik-
lingsomkostninger” under egenkapitalen. 
 
Reserven kan reduceres med de løbende afskrivnin-
ger efter skat.

83,2
IFRS 
Bekg. 
7,2

x x

Pligt til at udarbejde koncernregnskab

14.   Årsregnskabslovens bestemmelser og definitioner 
finder anvendelse ved afgørelse af, om en virksom-
hed har pligt til at udarbejde koncernregnskab. 
 
De af Kommissionen vedtagne internationale regn-
skabsstandarder finder anvendelse ved fastlæggel-
se af, hvilke virksomheder som er omfattet af plig-
ten til konsolidering.

IFRS 
Bekg. 8

x x x x x

15.  Modervirksomheder skal aflægge koncernregnskab, 
medmindre de er undtaget fra ÅRL’s regnskabspligt 
eller kan undlade at udarbejde koncernregnskab 
med henvisning til en af nedenstående undtagelses-
bestemmelser:

a.  Koncernvirksomhederne ikke i to på hinanden føl-
gende år tilsammen har overskredet to af følgende 
størrelser: 

 • Nettoomsætning 89 mio. kr. 
 • Balancesum 44 mio. kr. 
 • Gns. antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret 50

110 x x
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 Beregningen skal foretages efter ÅRL § 7, stk. 3 og 4.  

  Som alternativ til den anførte beregningsmåde kan  
modervirksomheden beregne balancesum, nettoom-
sætning og gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede  
i regnskabsåret som summen af alle koncernvirk-  
som hedernes balancesummer, nettoomsætninger  
og heltidsbeskæftigede. Ved beregning af balance-
sum og nettoomsætning forhøjes beløbsstørrelserne 
for denne metode med 20 pct. 
 
Koncernvirksomheder, der kan holdes ude af konso-
lideringen med henvisning til IFRS skal ikke indgå i 
beregningerne. 
 
 Undtagelsen finder ikke anvendelse på modervirk-
somheder, der er omfattet af regnskabsklasse D, el-
ler hvis en dattervirksomhed af den pågældende mo-
dervirksomhed er omfattet af regnskabsklasse D, er 
et kreditinstitut eller et forsikringsselskab. 

b.  Alle dattervirksomhederne kan holdes ude af konso-
lideringen med henvisning til IFRS. 

c.  Modervirksomheden er en erhvervsdrivende fond 
og 

 1) fonden kun har én dattervirksomhed, 
 2)  fonden selv kun i begrænset omfang udøver er-

hvervsaktiviteter, og 
 3)  fonden ikke har tilgodehavender hos dattervirk-

somheden (bortset fra konvertible gældsbreve og 
ikke–betalt udbytte eller udlodning) eller har stil-
let sikkerhed for dattervirksomheden.

d.  Modervirksomheden er en erhvervsdrivende fond 
og  

 1)  fonden har flere dattervirksomheder og en af dis-
se udarbejder et koncernregnskab, hvori den er-
hvervsdrivende moderfond er udeladt,

111,1

111,2

111,3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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 2)  koncernregnskabet er udarbejdet efter årsregn-
skabsloven, Europa-Parlamentets og Rådets di-
rektiv 2013/34/EU med senere ændringer eller 
regler, der i det mindste er ligeværdige med reg-
lerne for konsoliderede årsregnskaber i det 
nævnte direktiv, og det er revideret af personer, 
der er autoriseret hertil i medfør af den nationale 
lovgivning, hvorunder dattervirksomheden, der 
har udarbejdet koncernregnskabet, henhører,

 3)  fonden selv kun i begrænset omfang udøver er-
hvervsaktiviteter,

 4)  fonden bortset fra konvertible gældsbreve og ikke 
udbetalt udbytte eller udlodning ikke har tilgode-
havender hos eller har stillet sikkerhed for en af 
dattervirksomhederne,

 5)  det oplyses i fondens årsrapport, at fonden i 
medfør af denne undtagelse har undladt at udar-
bejde koncernregnskab, og 

 6)  fonden til Erhvervsstyrelsen indsender det i nr. 1 
nævnte reviderede koncernregnskab sammen 
med sin egen årsrapport.

e.  Modervirksomheden er selv dattervirksomhed af en 
højere modervirksomhed, der henhører under lov-
givningen i et EU– eller EØS–land, og den højere mo-
dervirksomhed udarbejder koncernregnskab, der er 
revideret af autoriserede revisorer. Eventuelle mino-
ritetsaktionærer kan kræve, at der udarbejdes kon-
cernregnskab.

f.  Modervirksomheden er selv dattervirksomhed af en 
højere modervirksomhed, der henhører under lov-
givningen i et andet land, og den højere modervirk-
somhed udarbejder koncernregnskab i overens-
stemmelse med EU’s regnskabsdirektiv eller efter 
regler, der i det mindste er ligeværdige med reglerne 
for konsoliderede årsregnskaber i det pågældende 
direktiv, og koncernregnskabet er revideret af autori-
serede revisorer. Eventuelle minoritetsaktionærer 
kan kræve, at der udarbejdes koncernregnskab.

For punkt e og f kræves endvidere, at den lavere modervik
somhed og dens dattervirksomheder indgår ved fuld konsoli
dering i koncernregnskabet, at den lavere modervirk som
hed i sit årsregnskab oplyser at den har undladt at udar  bejde 
koncern regnskab, og at navn, hjemsted og eventuelt CVR–
nummer eller registreringsnummer for den højere mod er
virksomhed oplyses. Derudover skal koncernregnskabet for 
den højere modervirksomhed indsendes til Erhvervs styrelsen.

112,1

112,2

x

x

x

x

x

x
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Punkt e og f finder ikke anvendelse på modervirksomheder,
der er omfattet af regnskabsklasse D, eller
hvis en dattervirksomhed af den pågældende
modervirksomhed er omfattet af regnskabsklasse D,
er et kreditinstitut eller et forsikringsselskab. 

Punkt e og f gælder også for statslige aktieselskaber, der 
ikke er børsnoterede.

16.    Hvis en modervirksomhed kan undlade at udarbej-
de koncernregnskab, men alligevel aflægger et så-
dant, skal bestemmelserne om koncernregnskaber 
i henholdsvis ÅRL og IFRS anvendes. Hvis den muli-
ge undladelse skyldes, at koncernen ikke overstiger 
størrelsesgrænserne for små virksomheder, jf. pkt. 
1 ovenfor, vil modervirksomheden kunne anvende 
reglerne for årsregnskaber i regnskabsklasse B for 
koncernregnskabet, dog således at bestemmelser-
ne i IFRS erstatter bestemmelser i årsregnskabslo-
ven, der regulerer tilsvarende forhold.

113 x x x

17.    Koncernregnskabet skal have samme balancedag 
som modervirksomhedens årsregnskab.

116,1 x x x x

B. Ledelsespåtegning

1.  Ledelsens ansvar for aflæggelse af årsrapporten skal 
bekræftes i en ledelsespåtegning, som alle ledel-
sesmedlemmer skal underskrive. Heri skal hver en-
kelt ledelsesmedlem bekræfte ved sin underskrift:

 a.    at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse 
med lovgivningens og eventuelle standarders 
krav samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale,

 b.   at årsregnskabet og et eventuelt koncernregn-
skab giver et retvisende billede af virksomhedens 
og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, kon-
cernens aktiver og passiver, finansielle stilling og 
resultatet 

(Når årsregnskabet indeholder en pengestrømsopgørelse, 
hvilket er krævet ifølge IFRS, tilkendegiver ledelsen ofte også, 
at den giver et retvisende billede af pengestrømmene),

 c.  at ledelsesberetningen indeholder en retvisende 
redegørelse for udviklingen i virksomhedens og, 
hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncer-
nens aktiviteter og økonomiske forhold, årets re-
sultat og virksomhedens fi nan sielle stilling og den 
finansielle stilling som helhed for de virksomhe-
der, der er omfattet af et eventuelt koncernregn-
skab,

8–10
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 d.  at ledelsesberetningen indeholder en beskrivelse 
af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, 
som virksomheden og, hvis der er udarbejdet 
koncernregnskab, koncernen står overfor,

 e.  navn og funktion i forhold til virksomheden for de 
enkelte medlemmer af de ansvarlige ledelsesor-
ganer, og 

(med funktion i forhold til virksomheden menes de enkelte 
medlemmers titel, såsom bestyrelsesformand eller admini
strerende direktør)

 f.  hvorvidt en eventuel supplerende beretning giver 
en retvisende redegørelse inden for rammerne af 
almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne 
beretninger (Skal alene medtages, hvis ledelsen 
har indføjet supplerende beretninger i årsrappor-
ten. Hvis årsrapporten ikke indeholder en ledel-
sespåtegning, skal oplysningen gives i ledelsesbe-
retningen).

Punkt c, d og e gælder ikke for virksomheder, der alene ud
steder gældsinstrumenter, der er optaget til notering eller 
handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller 
et tilsvarende reguleret marked i et EU/EØSland, og hvis 
pålydende værdi pr. enhed udgør mindst 100.000 euro 
(50.000 euro  hvis gældsinstrumentet er udstedt inden den 
31. december 2010), eller hvis pålydende værdi pr. enhed 
på udstedelsesdagen svarer til mindst 100.000 euro 
(50.000 euro  hvis gældsinstrumentet er udstedt inden den 
31.december 2010), når gældsinstrumenterne er udstedt i 
en anden valuta end euro.

Hvis virksomheden på tidspunktet for godkendelsen af års
rapporten kun har et medlem af den ansvarlige ledelse, kan 
ledelsespåtegningen undlades, medmindre virksomheden 
er omfattet af regnskabsklasse D. 

Hvis enkelte medlemmer af ledelsen er uenige i årsrappor
ten, skal dette fremgå af ledelsespåtegningen med konkret 
og fyldestgørende begrundelse.

9a

10
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2.  Ledelsespåtegningen skal herudover indeholde føl-
gende elementer: 

 a.  Er årsregnskabet ikke revideret, jf. ÅRL § 135, stk. 
1, 3. pkt., skal medlemmerne af de ansvarlige le-
delsesorganer i ledelsespåtegningen erklære, 
hvorvidt virksomheden opfylder betingelserne 
herfor

Hvis årsrapporten ikke indeholder en ledelsespåtegning, 
skal oplysningen gives i ledelsesberetningen. 

9,6

9a,2

X X

C. Revisorerklæringer

1.  Hvis en godkendt revisor har underskrevet en påteg-
ning eller erklæring til årsrapporten, skal påtegnin-
gen henholdsvis erklæringen indgå i denne.

18
22
78,2
102,2

X X X X X

D. Ledelsesberetning

1. Årsrapporten skal indeholde en ledelsesberetning 
 
Virksomheden kan vælge at give de oplysninger, som kræ
ves i ledelsesberetningen i en note til årsregnskabet fremfor 
i en ledelsesberetning. I det tilfælde hvor alle oplysninger, 
som skal indgå i ledelsesberetningen, på en overskuelig 
måde kan indarbejdes i noterne til årsregnskabet, kan le
delsesberetningen undlades. Det kan være relevant for virk
somheder i regnskabsklasse B, hvor der alene er få krav til 
ledelsesberetningen.

22,1
78,1 
102,1
[128]

X X X X

2.  Ledelsesberetningen for modervirksomheden og 
koncernen kan sammendrages, hvis de oplysninger, 
der er forskellige for modervirksomheden og koncer-
nen, fremgår hver for sig af beretningen.

For koncernen skal ledelsesberetningen udarbejdes som var 
koncernvirksomhederne én virksomhed. I stedet for oplys
ninger om den enkelte virksomheds beløb, skal de konsoli
derede beløb vises tilsammen, konsolideret efter de samme 
metoder, som gælder for koncernregnskabet.

17,2
[128]

X X X X

3.  Hvis modervirksomhedens oplysninger er de samme 
som koncernens oplysninger, kan modervirksomhe-
den undlade at give oplysningerne i sin egen ledel-
sesberetning.

22,2
78,6
102,8
[128]

X X X X

4.  Ledelsesberetningen skal beskrive virksomhedens 
væsentligste aktiviteter, og redegøre for eventuelle 
væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og 
økonomiske forhold.

76a X X
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5.  Ledelsesberetningen skal:

 1) beskrive virksomhedens væsentligste aktiviteter,
 2)  beskrive eventuel usikkerhed ved indregning eller 

måling, så vidt muligt med angivelse af beløb,
 3)   beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvir-

ket indregningen eller målingen, så vidt muligt 
med angivelse af beløb,

 4)  redegøre for udviklingen i virksomhedens aktivite-
ter og økonomiske forhold,

 5)   beskrive virksomhedens forventede udvikling, her-
under særlige forudsætninger og usikre faktorer, 
som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen,

 6)  beskrive virksomhedens videnressourcer, hvis de 
er af særlig betydning for den fremtidige indtje-
ning,

 7)   beskrive virksomhedens påvirkning af det ekster-
ne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, re-
duktion eller afhjælpning af skader herpå,

 8)  beskrive forsknings– og udviklingsaktiviteter i eller 
for virksomheden, og

 9)   omtale filialer i udlandet. Omtale af filialer i udlan-
det kan dog undlades i f.t. koncernen.

99,1
[128]

X X X

6.  Er det væsentligt for at vurdere virksomhedens akti-
ver, forpligtelser, finansielle stilling og resultat, skal 
ledelsesberetningen i forhold til virksomhedens an-
vendelse af finansielle instrumenter beskrive

 1)  Virksomhedens mål og politikker for styring af fi-
nansielle risici, herunder virksomhedens politik for 
sikring for alle større grupper af forventede frem-
tidige transaktioner, for hvilke der anvendes sik-
ring, og

 2)  Virksomhedens risikoeksponering i forbindelse 
med mulige ændringer i priser, kreditværdighed, 
likviditet og pengestrømme.

99,2
[128]

X(s) X X

7.  Egne kapitalandele skal oplyses med antal og påly-
dende værdi eller ved kapitalandele uden pålydende 
værdi den bogførte pariværdi med angivelse af, hvil-
ken procentdel virksomhedens beholdning af egne 
kapitalandele udgør af virksomhedskapitalen. 
 
Endvidere skal tilsvarende oplyses om årets erhver-
velser og afhændelser tillige med størrelsen af den 
samlede købesum henholdsvis salgssum og årsagen 
til regnskabsårets erhvervelser. 
Tilsvarende oplysninger skal gives for de egne kapi-
talandele, virksomheden har erhvervet til sikkerhed.

Oplysningerne om egne kapitalandele skal som udgangs
punkt gives i ledelsesberetningen, men virksomheden kan 
vælge i stedet at medtage oplysningerne i noterne.

77
[128]

X X X X
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8.  Ledelsesberetningen skal beskrive årets resultat 
sammenholdt med den forventede udvikling ifølge 
den senest offentliggjorte årsrapport og begrunde 
afvigelser i forhold hertil.

Har offentliggørelse af oplysninger om forventet udvikling 
fundet sted i årets løb, skal oplysningerne efter ÅRL § 100 
(jf. ovenfor) gives i forhold til den senest offentliggjorte be
skrivelse.

100
[128]

107,2
[128]

X X

X

X

X

9.  Ledelsesberetningen skal indeholde en oversigt over:
 1) årets nettoomsætning,
 2) resultat af primær drift,
 3) resultat af finansielle poster,
 4) årets resultat,
 5) balancesum,
 6) investeringer i materielle anlægsaktiver,
 7) egenkapital, og
 8)  de nøgletal, som efter virksomhedens forhold er 

nødvendige.

  De nævnte tal skal tillige gives for de foregående fire 
regnskabsår.

  En mellemstor virksomhed kan undlade at oplyse om 
nettoomsætningen i 5–års oversigten.

101,1
[128]

101,2

IFRS 
Bekg. 
5,1

X

X(m)

X X

  Ledelsesberetningen skal indeholde oplysning om 
de anvendte metoder til opgørelse af de nøgletal, 
der indgår i ledelsesberetningen. 

  Hvis virksomheden har ændret regnskabspraksis kan 
tilpasning af sammenligningstal for 2.-4. foregående 
regnskabsår i 5–årsoversigten undlades, medmindre 
IFRS stiller krav om tilpasning. Er tilpasning undladt 
skal der gives oplysning herom i tilknytning til oversig-
ten med en overordnet omtale af, hvilken indvirkning 
den ændrede regnskabspraksis har på sammenlig-
ningstallene.

  Hvis virksomheden aflægger koncernregnskab, hvori 
der gives en hoved– og nøgletalsoversigt for koncer-
nen, kan hoved– og nøgletalsoversigten undlades for 
modervirksomheden.

  Første gang en modervirksomhed, der har undladt at 
aflægge koncernregnskab efter ÅRL §§ 110-112, af-
lægger koncernregnskab, kan virksomheden undlade 
at vise sammenligningstal for 2.-4. foregående regn-
skabsår i hoved- og nøgletalsoversigten. Undtagel-
sen gælder også statslige aktieselskaber, der ikke er 
børsnoterede og som har anvendt undtagelsen i ÅRL 
§ 112.

87,2 

101,3

101,4
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10.  Der skal i ledelsesberetningen oplyses om de ledel-
seshverv, som virksomhedens ledelsesmedlemmer 
beklæder i andre erhvervsdrivende virksomheder, 
bortset fra ledelseshverv i virksomhedens egne 
100 % ejede dattervirksomheder.

Er den pågældende person medlem af ledelsen i såvel en 
anden modervirksomhed som et eller flere af dennes 100 % 
ejede danske dattervirksomheder, er det tilstrækkeligt at op
lyse navnet på modervirksomheden og antallet af dets dat
tervirksomheder, hvori den pågældende er ledelsesmedlem.

107,1
[128]

X X

Redegørelse for samfundsansvar

11.  Virksomheder i regnskabsklasse C(s) og virksomhe-
der i regnskabsklasse D skal supplere ledelsesbe-
retningen med en ikkefinansiel redegørelse for 
samfundsansvar. Redegørelsen skal indeholde op-
lysninger om 1) miljøforhold, herunder virksomhe-
dens arbejde med at reducere klimapåvirkningen 
ved virksomhedens aktivitet, 2) sociale forhold og 
personaleforhold, 3) forhold vedrørende respekt 
for menneskerettigheder og 4) bekæmpelse af kor-
ruption og bestikkelse (de fire CSR-forhold).

I modervirksomheder, der udarbejder koncernregnskab, er 
det tilstrækkeligt at oplysningerne gives for koncernen som 
helhed. En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan 
undlade at medtage oplysningerne i sin ledelsesberetning, 
hvis en modervirksomhed opfylder oplysningskravene. En 
dattervirksomhed, der anvender denne undtagelse, skal op
lyse herom, herunder hvilken modervirksomhed, der har 
medtaget redegørelsen, og hvor denne er offentliggjort.
Redegørelsen skal gives i tilknytning til ledelsesberetningen. 
Virksomhederne kan dog i stedet vælge at give redegørelsen 
i en supplerende beretning til årsrapporten, jf. ÅRL § 14, 
hvortil der henvises i ledelsesberetningen eller på virksom
hedens hjemmeside hvortil der henvises i ledelsesberetnin
gen.
 
Oplysningerne skal sikre forståelsen af virksomhedens 
udvikling, resultat og situation og virksomhedens aktivi-
tets påvirkning af ovennævnte fire CSR-forhold. Redegø-
relsen skal indeholde oplysninger om virksomhedens 
politikker for samfundsansvar, herunder om eventuelle 
standarder, retningslinjer eller principper for samfunds-
ansvar, som virksomheden anvender.

Har virksomheden for et eller flere af de fire CSR-for-
hold valgt ikke at have en politik, skal redegørelsen in-
deholde en klar og begrundet forklaring herfor (følg- 
eller-forklar princippet).

99a
[128]

X (s) X X
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For hvert CSR-forhold, hvor virksomheden har en poli-
tik, skal oplyses følgende::

 1)  Indholdet af virksomhedens politikker for sam-
fundsansvar.

 2)  Hvordan virksomheden omsætter sine politikker 
for samfundsansvar til handling, herunder even-
tuelle systemer eller procedurer herfor.

 3)  Processer for nødvendig omhu (due diligence), 
hvis virksomheden anvender sådanne processer.

 4)  Virksomhedens vurdering af, hvilke resultater der 
er opnået som følge af virksomhedens arbejde 
med samfundsansvar i regnskabsåret, og virk-
somhedens forventninger til arbejdet fremover.

Redegørelsen skal, uanset om virksomheden har politik-
ker for de fire CSR-forhold indeholde følgende:
 1)  En kort og præcis beskrivelse af virksomhedens 

forretningsmodel.
 2)  Oplysninger om de væsentligste risici forbundet 

med de fire CSR-forhold, i relation til virksomhe-
dens forretningsaktiviteter, herunder, hvor det er 
relevant og proportionalt, i relation til virksomhe-
dens forretningsforbindelser, produkter eller tje-
nesteydelser, som indebærer en særlig risiko for 
negative påvirkninger af de fire CSR-forhold. Der 
skal gives oplysning om, hvordan virksomheden 
håndterer de pågældende risici.

 3)  Oplysninger om ikkefinansielle nøgleresultatindi-
katorer, som er relevante for specifikke forret-
ningsaktiviteter.

 4) H vor det er relevant, referencer til og yderligere 
forklaring af beløb, der er rapporteret i den fi-
nansielle del af regnskabet.

Skadesklausul
Virksomheden kan i særlige tilfælde undlade at give 
ovennævnte oplysninger, hvis offentliggørelse af de på-
gældende oplysninger kan forventes at volde betydelig 
skade for virksomheden i forbindelse med igangværen-
de forhandlinger eller retstvister. Undladelse af at give 
oplysninger må dog ikke forhindre, at redegørelsen gi-
ver en rimelig og afbalanceret forståelse af virksomhe-
dens udvikling, resultat og situation og virksomhedens 
aktivitets påvirkning af de fire CSR-forhold. Anvendes 
denne undtagelse skal virksomheden i sin redegørelse 
for samfundsansvar oplyse, at virksomheden har gjort 
brug af denne undtagelse.
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Rapportering efter internationale standarder og 
retningslinjer 
En virksomhed, der oplyser om samfundsansvar efter 
internationale retningslinjer eller standarder, kan undla-
de at give oplysningerne efter ÅRL § 99a, hvis rapporten 
efter internationale standarder og retningslinjer inde-
holder de i § 99a krævede oplysninger, jf. ovenfor. Hvis 
oplysningerne i rapporteringen efter internationale 
standarder eller retningslinjer ikke dækker alle de fire 
CSR-forhold skal det oplyses i ledelsesberetningen med 
angivelse af en klar og begrundet forklaring herfor (følg-
eller-forklar princippet).

Med oplysning om samfundsansvar efter visse internati-
onale standarder og retningslinjer menes rapportering 
på én af følgende måder, jf. §7 i bekendtgørelse om of-
fentliggørelse af en række redegørelser efter årsregn-
skabsloven: 
 1)  Rapportering i form af en fremskridtsrapport, 

som krævet af deltagende virksomheder i FN’s 
Global Compact, 

 2)  Rapportering i form af en rapport om ansvarlige 
investeringer, som det er krævet af underskrivere 
af de FN-støttede Principper for ansvarlige inve-
steringer, PRI eller

 3)  Rapportering efter de gældende retningslinjer i 
henhold til Global Reporting Initiative, GRI

Erhvervsstyrelsen har i bekendtgørelse nr. 959 af 13. 
september 2019 om offentliggørelse af en række rede-
gørelser efter årsregnskabsloven stillet indholdsmæssi-
ge krav til ledelsesberetningen og til redegørelsen, hvis 
redegørelsen gives i en supplerende beretning i årsrap-
porten, offentliggøres på virksomhedens hjemmeside 
eller rapporteres efter internationale standarder og ret-
ningslinjer

Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

12.  Hvis virksomheden, efter den selskabslovgivning, 
der er gældende for virksomheden, er forpligtet til 
at opstille måltal for andelen af det underrepræsen-
terede køn i det øverste ledelsesorgan, skal virk-
somheden i ledelsesberetningen oplyse om måltal-
let og redegøre for status for opfyldelsen af det 
opstillede måltal, herunder for, hvorfor virksomhe-
den i givet fald ikke har nået den opstillede målsæt-
ning.

99b
[128]

X(s) X X
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Hvis virksomheden, efter den selskabslovgivning, der er gæl-
dende for virksomheden, er forpligtet til at udarbejde en poli-
tik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på 
virksomhedens øvrige ledelsesniveauer*, skal virksomheden 
redegøre for politikken i ledelsesberetningen. Redegørelsen 
skal indeholde oplysninger om,
 1)  hvordan virksomheden omsætter sine politikker for at 

øge andelen af det underrepræsenterede køn til hand-
ling, og

 2)  virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som 
følge af virksomhedens arbejde med at øge andelen af 
det underrepræsenterede køn i regnskabsåret, og virk-
somhedens eventuelle forventninger til arbejdet frem-
over.

* Virksomheder, der i det seneste regnskabsår har beskæfti
get færre end 50 medarbejdere, er ikke omfattet af dette 
krav. 

Foreligger der ikke underrepræsentation af det ene køn i 
det øverste ledelsesorgan eller på virksomhedens øvrige le
delsesniveauer, er det tilstrækkeligt at oplyse herom i ledel
sesberetningen. 

Er det ene køn repræsenteret med mindre end 40%, er det 
ifølge lovbemærkningerne underrepræsenteret. Hvis der 
ikke foreligger underrepræsentation af det ene køn, er virk
somheden ikke forpligtet til at opstille måltal hhv. udarbej
de en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede 
køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. 

Redegørelsen skal gives i tilknytning til ledelsesberetningen. 
Virksomhederne kan dog i stedet vælge at give redegørelsen 
i en supplerende beretning til årsrapporten eller i en rede
gørelse offentliggjort på virksomhedens hjemmeside, hvortil 
der henvises i ledelsesberetningen.

Erhvervsstyrelsen har i bekendtgørelse nr. 959 af 13. sep
tember 2019 om offentliggørelse af en række redegørelser 
efter årsregnskabsloven stillet indholdsmæssige krav til le
delsesberetningen og til redegørelsen, hvis redegørelsen gi
ves i en supplerende beretning i årsrapporten, offentliggø
res på virksomhedens hjemmeside eller rapporteres efter 
internationale standarder og retningslinjer.

99b
[128]

X(s) X X
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Undtagelse for dattervirksomheder 
Dattervirksomheder, som indgår i en koncern, hvor moder
virksomheden a) opfylder ovenstående krav, eller b) hvor mo
dervirksomheden har udarbejdet en rapport efter internatio
nale standarder og ret nings linjer jf. nedenfor, kan undlade at 
give ovennævnte oplysninger i sin egen ledelsesberetning.

For at en dattervirksomhed kan undlade at give oplysnin
ger om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen med 
henvisning til modervirksomhedens redegørelse for koncer
nen vil det dog ifølge Erhvervsstyrelsens praksis kræve, at 
modervirksomhedens redegørelse i koncernregnskabet of
fentliggøres senest samtidig med dattervirksomhedens års
rapport. Dattervirksomheden skal oplyse i sin ledelsesberet
ning, hvis den anvender undtagelsen, herunder hvilken 
modervirksomhed der har medtaget redegørelsen, og hvor 
denne er offentliggjort.

Undtagelse for koncerner
Hvis en modervirksomhed har valgt ikke at rapportere 
om måltal og politikker for det underrepræsenterede 
køn samlet for koncernen, er der ikke et rapporterings-
krav for koncernen. De enkelte koncernvirksomheder, 
som individuelt er omfattet af rapporteringskravet i  
§ 99b, skal hver især opfylde afrapporteringskravet i  
§ 99b i deres egen årsrapport. 

Rapportering efter internationale standarder og  
retningslinjer
En virksomhed, der oplyser om den kønsmæssige sammen
sætning i ledelsen efter internationale retningslinjer eller 
standarder, kan undlade at give oplysningerne efter ÅRL  
§ 99b, hvis rapporten efter internationale standarder og 
retningslinjer indeholder de i § 99b krævede oplysninger.

Med oplysning om samfundsansvar efter visse internatio
nale standarder og retningslinjer menes rapportering på én 
af følgende måder, jf. §21 i bekendtgørelse om offentliggø
relse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven: 

 1)  Rapportering i form af en fremskridtsrapport, som 
krævet af deltagende virksomheder i FN’s Global 
Compact, 

 2)  Rapportering i form af en rapport om ansvarlige 
investeringer, som det er krævet af underskrivere 
af de FN-støttede Principper for ansvarlige inve-
steringer, PRI eller 

 3)  Rapportering efter de gældende retningslinjer i 
henhold til Global Reporting Initiative, GRI
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Redegørelse for mangfoldighed

13.  Virksomheden skal supplere ledelsesberetningen 
med en redegørelse om virksomhedens mangfoldig-
hedspolitik, hvis virksomheden har værdipapirer op-
taget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-
land, og virksomheden i 2 på hinanden følgende 
regnskabsår på balancetidspunktet overskrider 
mindst to af følgende størrelser:

 1) En balancesum på 156 mio. kr.
 2) En nettoomsætning på 313 mio. kr.
 3)  Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i lø-

bet af regnskabsåret på 250.

Statslige aktieselskaber skal uanset størrelse supplere 
ledelsesberetningen med en redegørelse om mangfol-
dighed.

Redegørelsen skal omfatte en beskrivelse af virksomhe-
dens mangfoldighedspolitik, der anvendes i forbindelse 
med sammensætningen af virksomhedens ledelse, for 
så vidt angår f.eks. alder, køn eller uddannelses- og er-
hvervsmæssig baggrund. Redegørelsen skal indeholde 
oplysning om
 1)  målene for mangfoldighedspolitikken,
 2)  hvordan mangfoldighedspolitikken er blevet gen-

nemført, og
 3) r esultaterne af mangfoldighedspolitikken i rap-

porteringsperioden.

Hvis en virksomhed, som er omfattet af kravet, ikke har 
en politik for mangfoldighed, skal ledelsesberetningen 
indeholde en redegørelse med forklaring af baggrun-
den herfor.

En børsnoteret virksomhed, som alene har andre værdipa
pirer end aktier optaget til handel på et reguleret marked i 
et EU/EØSland, kan undlade at give redegørelsen om 
mangfoldighed, medmindre den pågældende virksomhed 
tillige har aktier optaget til handel i en multilateral handels
facilitet i et EU/EØSland.

Redegørelsen skal gives i tilknytning til ledelsesberetnin-
gen. Virksomhederne kan dog i stedet vælge at offent-
liggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside, 
hvortil der henvises i ledelsesberetningen.

107d 
[128]

X X
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Erhvervsstyrelsen har i bekendtgørelse nr. 959 af 13. 
september 2019 om offentliggørelse af en række rede-
gørelser efter årsregnskabsloven stillet indholdsmæssi-
ge krav til ledelsesberetningen og til redegørelsen, hvis 
redegørelsen offentliggøres på virksomhedens hjemme-
side.

Redegørelse for betalinger til myndigheder

14.  Hvis virksomheden har aktiviteter inden for efter-
forskning, prospektering, opdagelse, udvikling og 
udvinding af mineral-, olie- og naturgasforekomster 
m.v. eller skovning af primærskove, skal ledelsesbe-
retningen suppleres med en beretning om betalin-
ger til myndigheder.

Med myndigheder forstås i denne forbindelse enhver natio
nal, regional eller lokal myndighed i Danmark eller i udlan
det, herunder en tjenestegren, et organ eller en virksomhed, 
der er kontrolleret af den pågældende myndighed på sam
me måde, som en dattervirksomhed er kontrolleret af en 
modervirksomhed.

Beretningen skal indeholde følgende oplysninger vedrø-
rende betalinger, som er foretaget i regnskabsåret:

 1)   De samlede betalinger foretaget til hver myndig-
hed.

 2)   De samlede beløb pr. type af betaling til hver 
myndighed vedrørende

   a. produktionsrettigheder,
   b.  skatter og afgifter på virksomhedens indtægt, 

produktion eller overskud, bortset fra skatter 
og afgifter på forbrug,

   c. royalties,
   d. udbytte,
  e.  underskrifts-, opdagelses- og produktionsbo-

nusser,
  f. l icensafgifter, lejeafgifter, adgangsgebyrer og 

andre vederlag for licenser eller koncessioner 
og

  g. betalinger for forbedringer af infrastruktur.

Når betalingerne er henført til et bestemt projekt, skal der 
tillige gives oplysninger om de samlede beløb pr. type af be
taling jf. pkt. 2 ovenfor, der er foretaget til hvert enkelt pro
jekt. Endvidere skal de samlede betalinger til hvert enkelt 
projekt oplyses.

99c
[128a]

X(s) X X



361

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder   Bilag D

ÅRL Regnskabsklasse

§ A B C D Koncern

Virksomheden kan undlade at medtage en betaling på un
der 750.000 kr. i beretningen. Det gælder, uanset om beta
lingen er foretaget som en enkeltstående betaling eller som 
en række med hinanden forbundne betalinger, når den 
samlede række af betalinger ikke udgør over 750.000 kr. i 
regnskabsåret.

Modervirksomheder, der udarbejder koncernregnskab og 
giver oplysninger om betalinger til myndigheder på kon
cernbasis, kan undlade at give oplysningerne for moder
virksomheden selv.

En dattervirksomhed, der har aktiviteter inden for efter
forskning, prospektering, opdagelse, udvikling og udvinding 
af mineral, olie og naturgasforekomster m.v. kan undlade 
at udarbejde beretning om betalinger til myndigheder i det 
omfang de krævede oplysninger indgår i en beretning om 
betalinger til myndigheder udarbejdet af en modervirksom
hed beliggende i et EU/EØSland.

Beretningen om betalinger til myndigheder skal gives i til
knytning til ledelsesberetningen. Virksomheden kan dog i 
stedet vælge at give beretningen om betalinger til myndig
heder i en supplerende beretning til årsrapporten, jf. ÅRL § 
14, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, eller på virk
somhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberet
ningen.

Erhvervsstyrelsen har i bekendtgørelse nr. 959 af 13. sep
tember 2019 om offentliggørelse af en række redegørelser 
efter årsregnskabsloven stillet indholdsmæssige krav til le
delsesberetningen og til redegørelsen, hvis redegørelsen gi
ves i en supplerende beretning i årsrapporten eller offentlig
gøres på virksomhedens hjemmeside.

Oplysninger om god fondsledelse og uddelingspolitik

15.  Ledelsesberetningen for erhvervsdrivende fonde 
skal indeholde: 

 a)  bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse, jf. 
§ 60 i lov om erhvervsdrivende fonde.

 b)  en redegørelse for fondens uddelingspolitik. Fon-
den skal som en del af redegørelsen oplyse, hvil-
ke hovedkategorier bestyrelsen i regnskabsåret 
har foretaget uddelinger til, og størrelsen af ud-
delingerne til de enkelte hovedkategorier, med-
mindre bestyrelsen har indarbejdet legatarforteg-
nelsen i årsrapporten.

77a

77b

X

X

X

X

X

X
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Udarbejder bestyrelsen ikke en ledelsesberetning, kan rede
gørelserne placeres i noterne.

Redegørelserne kan i stedet for at blive indarbejdet i ledel
sesberetningen eller noterne offentliggøres på den erhvervs
drivende fonds hjemmeside, hvis ledelsesberetningen eller 
noterne indeholder en henvisning til fondens hjemmeside.

Erhvervsstyrelsen har i bekendtgørelse nr. 959 af 13. sep
tember 2019 om offentliggørelse af en række redegørelser 
efter årsregnskabsloven stillet indholdsmæssige krav til le
delsesberetningen og til redegørelsen, hvis redegørelserne 
offentliggøres på virksomhedens hjemmeside.

77a,2
77b,2

Oplysninger som skaber gennemsigtighed om selskabets forhold

16.  Ledelsesberetningen skal for selskaber, der har ak-
tier med tilknyttede rettigheder optaget til notering 
på et reguleret marked i et EU/EØS-land, suppleres 
med oplysninger, som skaber gennemsigtighed om-
kring selskabets forhold med det formål at fremme 
den frie omsætning af selskabets aktier. 
 
Oplysningerne skal omfatte følgende:

 a)  Forhold vedrørende selskabets kapitalstruktur og 
ejerforhold, herunder:

 I.  antallet af aktier med tilknyttede stemmerettig-
heder og deres pålydende værdi,

 II.  andelen af aktier med tilknyttede stemmerettig-
heder, der ikke er optaget til notering eller han-
del på et reguleret marked i et EU/EØS–land,

 III.  specifikation af de forskellige aktieklasser, som 
anført i ÅRL § 87a, hvis selskabet har flere ak-
tieklasser, og

 IV.  oplysning om ejerforhold og stemmeandel mv., 
som anført i ÅRL § 104.

 b) Oplysninger, som er kendt af selskabet, om:

 I.  rettigheder og forpligtelser, der knytter sig til 
hver aktieklasse,

 II. begrænsninger i aktiernes omsættelighed, og
 III. stemmeretsbegrænsninger.

 c)  Regler for udpegning og udskiftning af medlem-
mer af selskabets øverste ledelsesorgan og for 
ændring af selskabets vedtægter.

107a,1 X
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 d)  Ledelsens beføjelser, især hvad angår muligheden 
for at udstede aktier, jf. SEL § 155, eller for at er-
hverve egne aktier, jf. SEL § 198.

 e)  Væsentlige aftaler, som selskabet har indgået, og 
som får virkning, ændres eller udløber, hvis kon-
trollen med selskabet ændres som følge af et gen-
nemført overtagelsestilbud, samt virkningerne 
heraf. Oplysningerne kan dog undlades, hvis op-
lysningernes offentliggørelse vil være til alvorlig 
skade for selskabet, medmindre selskabet udtryk-
keligt er forpligtet til at videregive sådanne oplys-
ninger i henhold til anden lovgivning. Udeladelse 
af oplysninger skal nævnes.

 f)  Aftaler mellem selskabet og dets ledelse eller med-
arbejdere, hvorefter disse modtager kompensati-
on, hvis de fratræder eller afskediges uden gyldig 
grund eller deres stilling nedlægges som følge af et 
overtagelsestilbud.

Ved afgivelse af ovenstående oplysninger i ledelsesberetnin
gen kan virksomheden undlade i noterne at oplyse fulde 
navn og bopæl/hjemsted samt nøjagtig ejer og stemmean
del for aktionærer, jf. ÅRL § 104.

107a,2 X

Redegørelse for virksomhedsledelse

17.  Virksomheder, der har værdipapirer optaget til no-
tering på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal 
i ledelsesberetningen medtage en redegørelse for 
virksomhedsledelse, der omfatter følgende:

 1.  Oplysning om, hvorvidt virksomheden er omfattet 
af en kodeks for virksomhedsledelse, med henvis-
ning til den kodeks, virksomheden i givet fald er 
omfattet af.

 2.  Angivelse af, hvor den i nr. 1 omhandlede kodeks 
er offentligt tilgængelig.

 3.  Angivelse af, hvilke dele af den i nr. 1 omhandlede 
kodeks, virksomheden fraviger, og grundene her-
til, hvis virksomheden har besluttet at fravige dele 
af kodeksen.

 4.  Angivelse af grundene til, at virksomheden ikke 
anvender den i nr. 1 omhandlede kodeks, hvis 
virksomheden har besluttet ikke at anvende ko-
deksen.

107b X
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 5.  Henvisning til eventuelle andre kodekser for virk-
somhedsledelse, som virksomheden har besluttet 
at anvende i tillæg til eller i stedet for den i nr. 1 
omhandlede kodeks, eller som virksomheden fri-
villigt anvender, med angivelse af tilsvarende op-
lysninger som de i nr. 2 og 3 anførte.

 6.  Beskrivelse af hovedelementerne i virksomhe-
dens interne kontrol– og risikostyringssystemer i 
forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen.

 7.  Beskrivelse af sammensætningen af virksomhe-
dens ledelsesorganer og deres udvalg samt dis-
ses funktion.

Redegørelsen skal gives i sammenhæng med de i ÅRL § 
107a nævnte oplysninger, jf. ovenfor.

Virksomhederne kan dog vælge at give redegørelsen på 
virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelses
beretningen. 

Erhvervsstyrelsen har i bekendtgørelse nr. 959 af 13. sep
tember 2019 om offentliggørelse af en række redegørelser 
efter årsregnskabsloven stillet indholdsmæssige krav til le
delsesberetningen og til redegørelsen, hvis redegørelsen gi
ves i en supplerende beretning i årsrapporten eller offentlig
gøres på virksomhedens hjemmeside.

En børsnoteret virksomhed, som alene har andre værdipa
pirer end aktier optaget til handel på et reguleret marked i 
et EU/EØSland, kan undlade at give de i nr. 15 og 7, 
nævnte oplysninger, medmindre den pågældende virksom
hed har aktier optaget til handel i en multilateral handels
facilitet i et EU/EØSland. Undtagelsen omfatter ikke børs
noterede statslige aktieselskaber.

Selskaber, der har aktier optaget til handel på Nasdaq Co
penhagen er jf. ”Regler for udstedere af aktier”, afsnit 4.1, 
omfattet af kodekset ”Anbefalinger for god Selskabsledelse” 
(opdateret i november 2017) udsendt af Komitéen for god 
Selskabsledelse. 

X
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18.  Statslige aktieselskaber (der ikke er børsnoterede) 
skal medtage en redegørelse for virksomhedsledel-
se, der omfatter følgende:

 1)  Oplysning om, hvorvidt selskabet anvender en ko-
deks for virksomhedsledelse, eller i benægtende 
fald hvordan selskabet i øvrigt forholder sig til god 
virksomhedsledelse.

 2)  Angivelse af, hvor den pågældende kodeks er of-
fentligt tilgængelig.

 3)  Angivelse af, hvilke dele af den valgte kodeks, sel-
skabet fraviger, og angivelse af grundene hertil, 
hvis selskabet har besluttet at fravige dele af ko-
deksen.

 4)  Angivelse af eventuelle andre kodekser for virk-
somhedsledelse, som selskabet har besluttet at 
anvende i tillæg til den i nr. 1 valgte kodeks, med 
angivelse af tilsvarende oplysninger som de i nr. 2 
og 3 anførte.

Statslige aktieselskaber, som er datterselskaber, kan undla
de at give oplysninger efter denne bestemmelse.

Redegørelsen skal medtages i ledelsesberetningen, et sær
skilt bilag til ledelsesberetningen eller på virksomhedens 
hjemmeside.

Erhvervsstyrelsen har i bekendtgørelse nr. 959 af 13. sep
tember 2019 om offentliggørelse af en række redegørelser 
efter årsregnskabsloven stillet indholdsmæssige krav til le
delsesberetningen og til redegørelsen, hvis redegørelsen gi
ves i en supplerende beretning i årsrapporten eller offentlig
gøres på virksomhedens hjemmeside.

107c X

C. Oplysningskrav

1.  Hvis modervirksomhedens oplysninger er de samme 
som koncernens, kan modervirksomheden undlade 
at give oplysninger i sit eget årsregnskab.

22,2
78,6
102,8

X X X

2.   Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabs-
året skal oplyses. 

I koncernregnskaber skal tillige oplyses særskilt om gen
nemsnitlige antal beskæftigede i pro ratakonsoliderede 
virksomheder, jf. ÅRL § 126, stk. 6.

68
[126,1]
[126,6]

X X X X
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3.   Navn og hjemsted for den modervirksomhed, der 
udarbejder koncernregnskab for den mindste kon-
cern, hvori virksomheden indgår som dattervirksom-
hed, skal oplyses.

For klasse C og D, hvor modervirksomheden er en uden
landsk virksomhed, skal der herudover gives oplysning om, 
hvor den pågældende udenlandske modervirksomheds 
koncernregnskab kan rekvireres.

71

97b

X X

X

X

X X

4.   Navn på og hjemsted for den modervirksomhed, der 
udarbejder koncernregnskab for den største kon-
cern, hvori virksomheden indgår som dattervirksom-
hed.

For udenlandske modervirksomheder skal det endvidere 
oplyses, hvor den pågældende udenlandske modervirksom
heds koncernregnskab kan rekvireres.

97b
[126,1]

X X X

5.   Tilgodehavender hos og sikkerhedsstillelser for med-
lemmer af ledelsen skal oplyses med summen af til-
godehavenderne, hhv. sikkerhedsstillelserne, fordelt 
på hver ledelseskategori og med angivelse af de væ-
sentligste vilkår for hver kategori, herunder rentefod, 
og de beløb, der er tilbagebetalt i året. Herudover 
skal for hver kategori oplyses om nedskrivninger på 
indregnede beløb, og om der er givet afkald, herun-
der delvis afkald, på indregnede beløb. Optagne eller 
indfriede lån i regnskabsåret skal oplyses særskilt.

I koncernregnskabet finder bestemmelsen tilsvarende an
vendelse på de samlede beløb til de af bestemmelserne om
handlede kategorier af ledelsesmedlemmer og virksom
hedsdeltagere i modervirksomheden, som 
koncernvirksomhederne tilsammen har ydet.

73
[126,1]

X X X X

6.   Der skal oplyses om arrangementer, som ikke er ind-
regnet i balancen, herunder anvendelse af virksom-
heder eller aktiviteter til et specielt økonomisk, juri-
disk, skatte– eller regnskabsmæssigt formål, hvis 
oplysning herom er nødvendig for bedømmelsen af 
virksomhedens finansielle stilling.

Oplysningerne skal omfatte karakteren af og det forret-
ningsmæssige formål med arrangementerne. Der skal 
tillige oplyses om de risici og fordele, der er forbundet 
med arrangementerne, og den finansielle indvirkning 
heraf.

94a
[126,1]

X X X
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7.   Det samlede honorar til den revisionsvirksomhed 
(herunder dattervirksomheder), der udfører den lov-
pligtige revision skal angives. 
 
Oplysningen skal specificeres i:

 a)  honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet,
 b)  honorar for andre erklæringsopgaver med sik-

kerhed,
 c)  honorar for skatterådgivning og
 d) honorar for andre ydelser.

  Sammenligningstal skal angives.  

En virksomhed kan undlade at give oplysningerne, hvis virk
somhedens regnskab ved fuld konsolidering indgår i et kon
cernregnskab, hvori oplysningen gives for koncernen som 
helhed, og koncernregnskabet er udarbejdet af en moder
virksomhed, der henhører under lovgivningen i et EU/EØS–
land.

For PIEvirksomheder skal der medtages en beskrivelse af 
ikkerevisionsydelser, som er udført af revisoren eller revisi
onsfirmaet, for den reviderede virksomhed og for den virk
somhed eller de virksomheder, den kontrollerer. Beskrivel
sen kan alternativt medtages i ledelsesberetningen eller i 
revisionspåtegningen, jf. EUforordning 537/2014, artikel 
10, litra g.

96,2
[126,1]

96,3

X(s)

X(s)

X X

8.   Navn, hjemsted og retsform for hver dattervirksom-
hed og associeret virksomhed og for hvert interes-
sent- eller kommanditselskab, i hvilket virksomheden 
er interessent eller komplementar, skal oplyses i mo-
derselskabets regnskab.  
 
I koncernregnskabet skal oplysningerne for datter-
virksomhederne gives for henholdsvis konsoliderede 
og ikke-konsoliderede dattervirksomheder.

Oplysningerne kan efter ÅRL udelades, hvis de kan volde be
tydelig skade for virksomheden selv eller de omhandlede 
virksomheder. I givet fald skal udeladelsen nævnes.

Bemærk, at IFRS 12 kræver oplysninger om navn, hjemsted 
og ejerandel for alle dattervirksomheder med væsentlige 
minoritetsinteresser, samt alle væsentlige investeringer i 
joint ventures og associerede virksomheder. ÅRL’s undtagel
sesmulighed gælder ikke for disse oplysninger.

97a
[127,1]

97a,4
[127,4]

X X X
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9.   For hver dattervirksomhed og associeret virksomhed 
skal endvidere i modervirksomhedens regnskab op-
lyses:

 1)  ejerandel og
 2)  størrelsen af egenkapital og resultat ifølge den se-

nest godkendte årsrapport

   I koncernregnskabet skal alene ejerandel oplyses. 
Derudover skal i koncernregnskabet oplyses om 
grundlaget for koncernforholdet for dattervirksom-
heder, medmindre det følger af flertallet af stemme-
rettighederne, og at andelen af virksomhedskapita-
len og stemmerettighederne er den samme.

Oplysningerne om egenkapital og resultat i pkt. 2 kan efter 
ÅRL udelades, hvis
–   den pågældende associerede virksomhed ikke offentlig

gør en årsrapport
–   den pågældende datter eller associerede virksomheds 

regnskab indgår ved konsolidering i virksomhedens kon
cernregnskab eller

–   virksomheden indregner kapitalandelene i den pågæl
dende datter eller associerede virksomhed til dennes 
regnskabsmæssige indre værdi.

I koncernregnskabet kan oplysningerne undlades, hvis de 
kan volde betydelig skade for virksomhederne eller den 
regnskabsaflæggende virksomhed. I givet fald skal udela
delsen nævnes.

Bemærk, at IFRS 12 bl.a. kræver oplysning om kort og 
langfristede aktiver og forpligtelser, omsætning og resultat 
for alle dattervirksomheder med væsentlige minoritetsinte
resser og alle væsentlige associerede virksomheder og joint 
ventures. ÅRL’s undtagelsesmulighed gælder ikke for disse 
oplysninger. 

97a,2

97a,3

X X X

10.   Egne kapitalandele, der besiddes af virksomhedens 
dattervirksomheder til eje eller sikkerhed, skal oply-
ses med antal og pålydende værdi, eller ved kapi-
talandele uden pålydende værdi, den bogførte pari-
værdi samt hvilken procentdel af virksomhedskapi - 
talen dattervirksomhedernes beholdninger af kapi-
talandele i modervirksomheden udgør.

Endvidere skal tilsvarende oplyses om årets erhvervel-
ser og afhændelser i dattervirksomhederne, herunder 
antal og pålydende værdi eller eventuel bogført pari-
værdi og procentdel af modervirksom hedens virksom-
hedskapital, tillige med størrelsen af den samlede købe-
sum henholdsvis salgssum, og årsagen til 
regnskabsårets erhvervelser.

98 X X
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§ A B C D Koncern

11.   Det samlede vederlag mv. for regnskabsåret til nu-
værende og forhenværende medlemmer af ledel-
sen skal angives fordelt på hvert ledelsesorgan, 
samt hvor der ikke er udpeget et ledelsesorgan, for 
ejerne.

   Derudover skal de samlede forpligtelser til at yde 
pension til de nævnte oplyses.

   Er der fastsat særlige incitamentsprogrammer for 
ledelsen, skal det oplyses, herunder hvilken ledel-
seskategori programmet gælder for, hvilke ydelser, 
det omfatter, samt nødvendige oplysninger til vur-
dering af værdien heraf.

   Tilsvarende oplysninger og sammenligningstal skal 
angives for det foregående regnskabsår.

   Hvis oplysningerne vil føre til, at der vises beløb for 
et enkelt medlem af en ledelseskategori, kan belø-
bene i stedet 

   • angives samlet for to kategorier eller
   •  undlades, hvis kun én kategori modtager vederlag 

mv., pension eller særligt incitamentsprogram.

98b  
106
[126,2]

98b,3

X

X

X X

X

12.   Det skal oplyses, hvem der på tidspunktet for års-
rapportens aflæggelse er noteret som værende i 
besiddelse af 5 % eller mere af den nominelle aktie-
kapital eller af stemmerettighederne i selskabet, dog 
mindst 100.000 kr.

Fulde navn og bopæl/hjemsted skal oplyses samt den nøj
agtige ejer– og stemmeandel.

Virksomheder, der i ledelsesberetningen giver oplysninger 
om aktionærforhold, jf. ÅRL § 107a, stk. 1, kan undlade at 
give disse oplysninger i noterne.

104

107a,2

X

13.   Det skal oplyses hvis ikke alle dattervirksomheder-
nes årsrapporter revideres af mindst én af moder-
virksomhedens revisorer, en af disses udenlandske 
samarbejdspartnere eller af en anerkendt internati-
onal revisionsvirksomhed.

105 X
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§ A B C D Koncern

Supplerende oplysningskrav for erhvervsdrivende fonde

14.   Erhvervsdrivende fonde i regnskabsklasse B, skal 
give tilsvarende oplysninger om ledelsesvederlag ef-
ter ÅRL § 98b, jf. ovenfor.

69,1
[126,2]

X X

15.   Erhvervsdrivende fonde skal oplyse om det samlede 
vederlag m.v. for regnskabsåret til administrator, 
som omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde § 
43. Hvis administrator har krav på pensionsbetaling, 
skal årsrapporten desuden angive de samlede pen-
sionsforpligtelser. Er der fastsat særlige bonusord-
ninger for administrator, skal det oplyses, hvilke ord-
ninger bonussen omfatter, og hvad der er nød   ven - 
digt for at kunne vurdere værdien af bonusord-
ningerne. Sammenligningstal skal angives.

69,4
Veder-
lags 
Bekg. 1
[126,1]

X X X X

16.  Er fonden modervirksomhed i en koncern, som i 
henhold til §§ 110 og 111 undlader at udarbejde 
koncernregnskab, skal der i årsregnskabet tillige gi-
ves oplysning om det samlede vederlag m.v., med-
lemmer af fondens bestyrelse og direktion modta-
ger som ledelsesmedlem i andre virksomheder i 
koncernen.

Tilsvarende skal oplyses, hvis fonden i henhold til § 114, stk. 
2, nr. 4, udeholdes af konsolideringen i koncernregnskabet

69,2 X X

17.  Er fonden moderfond i en koncern, skal der gives 
oplysninger om det samlede vederlag m.v., som ad-
ministrator modtager i andre virksomheder i kon-
cernen.

Veder-
lags 
Bekg. 2

X X X

18.  Er en erhvervsdrivende fond ved en vedtægtsbe-
stemmelse eller aftale knyttet til en erhvervsdriven-
de virksomhed eller en anden fond, skal der redegø-
res herfor.

70 X X X

Inds. bekg.: Bekendtgørelse nr. 1057 af 8. september 2015 med senere ændringer, Bekendtgørelse om indberetning til og 
offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed.
Vederlags bekg.: Bekendtgørelse nr. 1452 af 15. december 2014, Bekendtgørelse om oplysninger om vederlag mv. som  
administrator modtager fra en erhvervsdrivende fond.
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