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Deloitte ÅrsNyt 2022 
I Deloitte ÅrsNyt 2022 har vi samlet information, som vi har vurderet relevant, når der af-
lægges årsrapport for 2022 af virksomheder, som følger ÅRL eller IFRS.  

Som i de seneste par år med effekterne af Covid-19 pandemien vil der også for 2022-års-
rapporterne være en lang række særlige forhold at overveje i forbindelse med den kom-
mende regnskabsaflæggelse, herunder bl.a. de direkte og indirekte konsekvenser af kri-
gen mellem Rusland og Ukraine, den stigende inflation, stigende energi- og råvarepriser, 
ustabile markeder, mangel på arbejdskraft, usikre forsyningskæder, effekten af klimafor-
andringer m.fl.   

I Deloitte ÅrsNyt 2022 behandles en række regnskabsmæssige problemstillinger relateret 
til disse emner, som er relevante, uanset om virksomheden aflægger årsregnskab efter 
ÅRL eller IFRS. Endvidere omtales den nye bogføringslov, ændringer til ÅRL mv. Herud-
over omtales aktuelle regnskabsmæssige problemstillinger vedrørende SaaS-aftaler, gen-
brugssalg, aktiebaseret aflønning mv.  

Af speciel interesse for de børsnoterede selskaber omtales kravet om digital indberetning 
af årsrapporter i ESEF-format, kravet om at oplyse om miljømæssigt bæredygtige økono-
miske aktiviteter efter EU’s taksonomiforordning og en række nyheder om IFRS og om 
regnskabskontrollen, herunder fokusområder for regnskabskontrollen i forbindelse med 
kontrol af 2022 årsregnskaber.  

Under selskabsretlige forhold omtales de ændrede krav til måltal for underrepræsenteret 
køn, der træder i kraft den 1. januar 2023. 

Deloitte ÅrsNyt 2022 er udarbejdet af Audit Quality and Risk Office (AQRO), Deloittes fag-
gruppe for revisions- og regnskabsforhold. 

Har du spørgsmål eller kommentarer til Deloitte ÅrsNyt 2022, er du velkommen til at 
kontakte din daglige revisor eller Anni Børsting, Deloittes Audit Quality and Risk Office på 
tlf. 26 79 37 18. 

Redaktionen af Deloitte ÅrsNyt 2022 er afsluttet den 14. december 2022. 

December 2022 
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1. Særlige forhold for regnskabsaflæggelsen 2022  
1.1. Regnskabsmæssige udfordringer afledt af aktuelle markeds-

mæssige og geopolitiske forhold 
2022 blev desværre et år med store makroøkonomiske omvæltninger og udfordringer og 
mange virksomheder er udfordret på en række forskellige områder. Dette forventes at 
påvirke mange virksomheders aflæggelse af årsrapporter for 2022.  

Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 har, ud over store menneskelige omkostnin-
ger, haft en direkte indvirkning på virksomheder, der har aktiviteter eller forretningsfor-
bindelser i Rusland, Ukraine eller tilgrænsende lande. Endvidere har krigen påvirket de 
generelle økonomiske og globale finansielle markeder og forværret de udfordringer, som 
mange virksomheder i forvejen stod overfor i forhold til bl.a. stigende energi- og råvare-
priser, usikre forsyningskæder, stigende renter mv. Virksomheder, der ikke er direkte ek-
sponeret overfor krigen mellem Rusland og Ukraine, vil med stor sandsynlighed være in-
direkte påvirket af krigen i form af den mere generelle økonomiske usikkerhed og nega-
tive indvirkning på den globale økonomi og de primære finansielle markeder. 

Nedenstående figur viser en række forhold, som kan give anledning til en række udfor-
dringer i forbindelse med aflæggelse af årsrapport for 2022. 

Virksomheder, der ikke er direkte ekspo-
neret overfor krigen mellem Rusland og 
Ukraine, vil med stor sandsynlighed 
være indirekte påvirket af krigen som 
følge af den mere generelle økonomiske 
usikkerhed og negative indvirkning på 
den globale økonomi og de primære fi-
nansielle markeder. 
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Vi har nedenfor omtalt en række forhold, som virksomheder, der aflægger års- og kon-
cernregnskaber efter ÅRL eller IFRS, nærmere bør overveje ved aflæggelsen af årsrappor-
ten for 2022.  Nedenstående kan ikke ses som en fuldstændig gennemgang af alle de for-
hold, det kan være relevant at overveje, da dette i høj grad afhænger af den enkelte virk-
somheds konkrete forhold.  

For nærmere omtale af forhold til overvejelse kan henvises til IFRS in Focus — Financial 
reporting considerations related to the Russia-Ukraine War og ESMAs Public Statement 
vedrørende halvårsrapporter pr. 30.06.2022, der nærmere adresserer mulige effekter af 
Rusland/Ukraine-konflikten, samt Financial Reporting Alert 22-5, Accounting and Finan-
cial Reporting Considerations Related to the Current Macroeconomic and Geopolitical 
Environment fra december 2022 og orientering udsendt af den internationale sammen-
slutning af børsmyndigheder IOSCO (The International Organization of Securities Com-
missions) i november 2022, jf. afsnit 5.2.3, der nærmere omtaler de mulige konsekvenser 
af de aktuelle makroøkonomiske geopolitiske forhold. De udsendte notater fra ESMA og 
IOSCO og ESMAs prioriteter for regnskabskontrollen for 2022, jf. afsnit 5.2.2, viser, at der 
er stor fokus fra børsmyndighederne og tilsynsmyndighederne, herunder den danske 
regnskabskontrol, på, at virksomhederne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 
2022 nøje overvejer indvirkningen af de aktuelle markedsforhold og giver fyldestgørende 
oplysningerne herom i de kommende årsrapporter. 

Eksempler på forhold, der særligt bør overvejes i forbindelse med aflæggelse af årsrap-
porterne for 2022  

Usikre forsyningskæder – Mange virksomheder oplever forstyrrelser i forsyningskæderne 
i tillæg til de udfordringer, de allerede var ramt af som følge af eftervirkningerne af CO-
VID-19 pandemien mv. Det kan fx være i form af mangel på råvarer og halvfabrikata, hø-
jere fragtomkostninger og leveringsforsinkelser. Som følge af disse udfordringer vil det 
være nødvendigt, at virksomhederne bl.a. forholder sig til om tidligere anvendte metoder 
og input til opgørelser af kostpriser for varebeholdninger og de anvendte kriterier for ind-
regning af nettoomsætning skal korrigeres, samt om der er risiko for at indgåede kon-
trakter bliver tabsgivende og skal indregnes som forpligtelser.  

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2022/reporting-russia-ukraine
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2022/reporting-russia-ukraine
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1277_public_statement_on_half-yearly_financial_reports_in_relation_to_russias_invasion_of_ukraine.pdf
https://www.iasplus.com/en/publications/us/financial-reporting-alerts/2022/macroeconomic-geopolitical
https://www.iasplus.com/en/publications/us/financial-reporting-alerts/2022/macroeconomic-geopolitical
https://www.iasplus.com/en/publications/us/financial-reporting-alerts/2022/macroeconomic-geopolitical
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD720.pdf
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Mangel på arbejdskraft - Flere brancher har vanskeligt ved at få kvalificerede medarbej-
dere. Det gælder fx i restaurations- og hotelbranchen, hvor nogle restauranter og hotel-
ler ikke har fuld kapacitet og må afvise kunder Det kan få væsentlig betydning for årets 
resultat og kan medføre behov for nedskrivning af anlægsaktiver, hensættelse til tabsgi-
vende lejekontrakter mv.   

Opgørelse af forventede fremtidige pengestrømme – Brugen af fremadskuende informa-
tion er afgørende for en virksomheds vurdering af en lang række regnskabsmæssige for-
hold, herunder bl.a. behovet for nedskrivning af materielle og immaterielle anlægsakti-
ver, udnyttelsen af udskudte skatteaktiver og virksomhedens evne til at fortsætte sine 
aktiviteter (going concern). I den forbindelse er der en række særlige udfordringer knyt-
tet til krigen mellem Rusland og Ukraine og de aktuelle markedsforhold, hvis makroøko-
nomiske indvirkninger kan være vanskelige at forudse, herunder udviklingen i renteni-
veau, inflation, forbrugeradfærd mv. På trods af disse udfordringer er det nødvendigt, at 
den enkelte virksomhed udarbejder de bedst mulige estimater og underbygger disse ved 
understøttende dokumentation samt i års- og delårsrapporter indarbejder dækkende op-
lysninger om de væsentligste anvendte forudsætninger og, hvis relevant, følsomhedsana-
lyser relateret til de væsentligste nøgleforudsætninger.  

 
Genindvinding og nedskrivning af aktiver – For mange virksomheder vil den mest frem-
trædende regnskabsmæssige udfordring, relateret til de aktuelle markedsforhold, for-
mentlig være relateret til opgørelsen af forventede fremtidige pengestrømme til brug for 
opgørelse af eventuelt nedskrivningsbehov relateret til materielle og immaterielle an-
lægsaktiver samt goodwill. Typisk anvender virksomhederne kapitalværdiberegninger til 
opgørelse af genindvindingsværdier for disse aktiver, og de skal baseres på forventninger 
til fremtidige pengestrømme, som der jf. ovenfor kan være stor usikkerhed forbundet 
med. Selv de bedste skøn over disse forudsætninger vil med stor sandsynlighed skulle 
korrigeres efterfølgende, hvilket kan betyde både yderligere nedskrivninger eller tilbage-
førsler af nedskrivninger i efterfølgende regnskabsperioder. Bemærk, at IAS 1 indeholder 
særlige oplysningskrav, når der er betydelig risiko for, at en ændring i et regnskabsmæs-
sigt skøn vil medføre væsentlige ændringer til den bogførte værdi af aktiver eller forplig-
telser i det kommende regnskabsår.  

Tab af kontrol eller mulighed for at udøve betydelig indflydelse på aktiviteter eller op-
hør af samme – Som følge af væsentlige ændringer i det økonomiske og politiske miljø 
affødt af krigen mellem Rusland og Ukraine, vil virksomheder med investeringer i datter-
virksomheder, associerede virksomheder, joint ventures eller andre aktiviteter i de påvir-
kede regioner kunne opleve, at deres indflydelse over de pågældende investeringer og 
aktiviteter reduceres eller helt mistes, ligesom virksomheder frivilligt kan beslutte at ned-
lukke eller frasælge de pågældende aktiviteter. Virksomhederne må i sådanne situationer 
overveje de regnskabsmæssige konsekvenser relateret til fx om aktiviteterne fortsat kan 
konsolideres i et koncernregnskab, om der er tale om ophørte aktiviteter eller om inve-
steringerne i øvrigt skifter karakter fra fx dattervirksomhed til associeret virksomhed. 
Disse vurderinger kan have væsentlig indvirkning på både præsentation og indregning og 
måling af de pågældende investeringer og aktiviteter.  

Fremmed valuta – Som en del af sanktionerne mod Rusland og Belarus er der indført va-
lutarestriktioner, som forhindrer omveksling af russiske og belarussiske rubler til andre 
valutaer, herunder EUR og DKK. Den Europæiske Centralbank og en lang række nationale 
centralbanker, herunder Nationalbanken, fastsætter ikke længere valutakurser for de 
russiske og belarussiske rubler, hvilket vanskeliggør fastsættelse af en retvisende valuta-
kurs til omregning af eventuelle monetære poster i disse valutaer eller omregning af 
udenlandske aktiviteter i Rusland og Belarus. Virksomheder skal ifølge IAS 21 anvende en 
officiel valutakurs, som virksomheden har adgang til på balancedagen. Det er Deloittes 
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vurdering, at den officielle valutakurs offentliggjort af den russiske centralbank kan an-
vendes, idet denne for nærværende ikke afviger væsentligt fra valutakurser for russiske 
rubler og belarussiske rubler, som løbende offentliggøres af finansielle institutioner som 
fx Bloomberg, WM/Refinitiv, Reuters og lignende. Alternativt kan anvendes de offentlig-
gjorte kurser fra de pågældende finansielle institutioner. En række danske pengeinstitut-
ter offentliggør løbende valutakurser på russiske og belarussiske rubler baseret på data 
modtaget fx fra Reuters. Virksomheder, som fortsat har væsentlige aktiviteter i Rusland 
og Belarus, forventes at oplyse om de væsentlige skøn og vurderinger virksomheden har 
foretaget i forhold til fastlæggelse af valutakursen for henholdsvis den russiske og belrus-
siske rubel.  Generelt kan stigende inflationsrater og utilstrækkelig eller upålidelig valuta-
kursfastsættelse betyde, at virksomhederne må indarbejde yderligere oplysninger i års-
rapporterne så regnskabsbrugerne ikke vildledes.  

Hyperinflation – Inflationen er generelt stigende i langt de fleste lande og visse lande er 
inflationen de seneste år steget så meget, at landene skal anses for hyperinflationsøko-
nomier, der kræver særskilt regnskabsmæssig håndtering. Dette er bl.a. relevant for virk-
somheder med dattervirksomheder eller filialer i Tyrkiet, der skal anvende IAS 29 Finan-
cial Reporting in Hyperinflationary Economies til indregning af disse aktiviteter. Inflatio-
nen i Tyrkiet oversteg ved udgangen af marts 2022 100% akkumuleret over de seneste 3 
år (109%), hvilket betød, at Tyrkiet skulle betragtes som en hyperinflationsøkonomi. Der-
for skal regnskaber for dattervirksomheder og aktiviteter, som har tyrkiske lira som funk-
tionel valuta, inflationskorrigeres for perioder, der slutter 30. juni 2022 eller senere. Læs 
mere i iGAAP in Focus fra april 2022. Det er Deloittes holdning, at af hensyn til det retvi-
sende billede bør bestemmelserne i IAS 29 også anvendes ved regnskabsaflæggelse efter 
ÅRL, selvom loven ikke umiddelbart giver mulighed herfor.  

Begivenheder efter balancedagen – I en situation, hvor de globale markeder og de geo-
politiske forhold er ekstremt følsomme, kan det være vanskeligt at fastlægge, hvornår 
forhold, der konstateres efter balancedagen, skal behandles som regulerende eller ikke-
regulerende begivenheder. Virksomhederne må nøje vurdere de informationer, den 
modtager mellem balancedagen og tidspunktet for godkendelse af årsrapporten til of-
fentliggørelse, i forhold til, om de skal have en regulerende eller ikke-regulerende effekt 
på regnskabet, jf. vejledningen i IAS 10, Events after the Reporting Period. Indregning og 
måling af poster i regnskabet må alene ændres, hvis de efterfølgende begivenheder af- 
eller bekræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Hvis ikke begivenhederne har 
regulerende effekt, skal virksomhederne i noterne til års- og koncernregnskabet beskrive 
begivenhederne og deres mulige finansielle effekt, hvis det vurderes, at dette kan have 
indvirkning på regnskabsbrugernes beslutningstagen.  

Going concern – På tidspunktet for regnskabsaflæggelsen skal virksomhedens ledelse 
vurdere, om virksomheden har mulighed for at fortsætte sine aktiviteter i minimum 12 
måneder efter balancedagen. Ledelsen bør i den aktuelle situation bl.a. vurdere:  

1) omfanget af driftsmæssige forstyrrelser,  
2) potentielt faldende efterspørgsel efter produkter og tjenesteydelser,  
3) kontraktlige forpligtelser til aftalt eller forventet afvikling indenfor et år,  
4) potentiel mangel på likviditet og arbejdskapital og  
5) adgang til eksisterende finansieringskilder (fx uudnyttede trækningsrettigheder).  

https://www.iasplus.com/en/publications/global/igaap-in-focus/2022/inflation-turkey
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I h.t. IAS 10 skal denne vurdering foretages helt frem til ledelsens godkendelse af årsrap-
porten til offentliggørelse, og hvis going concern-forudsætningen ikke vurderes opfyldt, 
skal regnskabet korrigeres og aflægges på realisationsbasis. Dette gælder selvom vurde-
ringen først foretages efter balancedagen.  

Regnskabsmæssige skøn - Det er virksomhedens ledelse, der er ansvarlig for udøvelsen 
af de regnskabsmæssige skøn som fremgår ovenfor. Det er derfor ledelsens ansvar at 
etablere processer og kontroller, der sikrer, at de data, der anvendes i forbindelse med 
udøvelse af regnskabsmæssige skøn, er fuldstændige og nøjagtige, ligesom det er ledel-
sens ansvar at vælge passende metode/model samt fastlægge forudsætninger for skøn-
net. Er års- eller koncernregnskabet påvirket af væsentlige regnskabsmæssige skøn kræ-
ver IAS 1, at der i noterne oplyses om disse regnskabsmæssige skøn og den beløbsmæs-
sige effekt af skønnene angives. I ÅRL er der ikke et tilsvarende specifikt noteoplysnings-
krav, men for regnskabsklasse C og D er der krav om, at der i ledelsesberetningen oplyses 
om væsentlige usikkerheder ved indregning og måling, ligesom det overordnede krav om, 
at der skal gives yderligere noteoplysninger i års- og koncernregnskabet, hvis det er nød-
vendigt for at understøtte kravet om et retvisende billede, kan medføre, at der også i no-
terne til både virksomheder i regnskabsklasse B, C og D skal gives yderligere oplysninger 
om væsentlige regnskabsmæssige skøn og deres beløbsmæssig indvirkning på års- og 
koncernregnskabet.   

2. Bæredygtighedsrapportering 
2.1. Bæredygtig rapportering på niveau med finansiel rapporte-

ring  
Bæredygtighedsrapportering er i disse år i fuld fremdrift og vi ser ind i, at den om få år vil 
være på niveau med finansiel rapportering både af betydning og af omfang.  

I EU er kravene til bæredygtighedsrapportering løbende blevet forøget. Det hele startede 
med tilpasning til regnskabsdirektivet, hvor ledelsesberetningen fik tilføjet krav om om-
tale af samfundsansvar. Dette skete i direktivet Non-Financial Reporting Directive 
(”NFRD”) som i ÅRL bl.a. indførte § 99a med krav om udarbejdelse af en særskilt redegø-
relse for samfundsansvar, hvis virksomheden er omfattet af regnskabsklasse C (stor) og 
D, herunder omtale miljøforhold, sociale forhold og forhold vedrørende respekt for men-
neskerettigheder, bekæmpelse af korruption og bestikkelse. Kravene til indholdet af re-
degørelsen for samfundsansvar er løbende blevet udvidet.  

Den 28. november 2022 blev et nyt EU-direktiv godkendt, som igen tilpasser regnskabsdi-
rektivet. Direktivet hedder Corporate Sustainability Reporting Directive (”CSRD”) og tilfø-
jer bæredygtighed til regnskabsdirektivet omfattende følgende tre emner: 

• Miljø (E), 

• Sociale forhold (S) og 

• Ledelse (G). 

CSRD’et er et væsentligt element i EU’s politiske projekt Green Deal, der har til formål at 
gøre EU klimaneutral i 2050. CSRD’et har til formål at forbedre virksomhedernes bære-
dygtighedsrapportering og understøtte, at investeringer og finansiering kanaliseres til de 
mest bæredygtige virksomheder. 

CSRD’ets emneområder kan ved første øjekast til forveksling minde om emnerne i ÅRL § 
99a om samfundsansvar. Det er dog langt fra tilfældet. CSRD’et går langt ud over hvad 
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der, for nuværende, forventes omtalt i § 99a og det er en del af CSRD’et, at der skal ud-
vikles deciderede rapporteringsstandarder (European Sustainability Reporting Standards 
- ESRS), der skal udfylde de overordnede oplysningskrav i CSRD’et. 

 

EFRAG udsendte ligeledes i november 2022 det første sæt af ESRS’er, der består af 12 
standarder, der nærmere beskriver hvilke oplysninger, der skal gives overordnet og for-
delt på E, S og G. Standarderne indeholder 85 overordnede oplysningskrav omfattende 
potentielt ca. 1.100 datapunkter. I tillæg til disse 12 overordnede standarder forventes 
udarbejdet ca. 40 sektorspecifikke standarder for bl.a. landbrug, energiproduktion, tøj-
produktion, vejtransport m.fl. Oplysningerne skal gives i virksomhedernes ledelsesberet-
ning og de skal gennemgås af virksomhedernes revisorer eller tilsvarende, der skal afgive 
særskilt erklæring herom. Læs mere om ESRS standarderne her. 

De største børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber med mere end 500 ansatte 
bliver omfattet af kravene med virkning for årsrapporter, der offentliggøres i 2025. For 
virksomheder med kalenderårsregnskab betyder det at oplysningerne skal indarbejdes i 
2024-årsrapporterne. Store virksomheder omfattet af størrelsesgrænserne for regn-
skabsklasse C (stor) med mere end 250 ansatte bliver omfattet for årsrapporter, der of-
fentliggøres i 2026, hvilket alt andet lige vil sige for 2025-årsrapporterne. Endelig bliver 
børsnoterede virksomheder, der ikke overskrider størrelsesgrænserne for regnskabs-
klasse C (stor) og ikke er mikro-virksomheder, omfattet for årsrapporter, der aflægges i 
2027, hvilket alt andet lige vil sige for 2026-årsrapporterne. For børsnoterede mikro-virk-
somheder forventes udarbejdet et særskilt sæt af standarder. 

EU-kommissionen har udtalt, at mindre virksomheder, som ikke er børsnoterede, som 
udgangspunkt ikke vil blive omfattet af kravene i EU-reguleringen, hvilket vil sige at direk-
tivet som udgangspunkt ikke kommer til at omfatte små- og mellemstore virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse B og C (mellem). I forbindelse med at direktivteksten skal 
indarbejdes i dansk lovgivning, herunder ÅRL, kan omfangsområdet og ikrafttrædelses-
tidspunkter nævnt ovenfor blive ændret. 

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/EFRAG-har-godkendt-ESRS-standarderne.html


Deloitte ÅrsNyt 2022  

10 
 

2.2. Rapportering i ht. EU taksonomiforordningen 
I takt med at bæredygtighedsagendaen bliver stadig vigtigere for virksomhedernes inte-
ressenter, stiger risikoen for greenwashing1. Greenwashing kan defineres som bevidst af-
givelse af oplysninger, der gør, at virksomheden fremstår mere bæredygtig end det fak-
tisk er tilfældet. Greenwashing kan dog også forekomme ubevidst, da der indtil 2021 ikke 
har været klare definitioner på, hvornår en virksomhed har kunnet anses for at være bæ-
redygtig. Dette blev delvist ændret med EU’s udstedelse af taksonomiforordningen og de 
tilknyttede taksonomier, der for en lang række aktiviteter har defineret, hvornår sådanne 
aktiviteter kan anses for at være bæredygtige indenfor områderne klimaændringer, vand- 
og havressourcer, cirkulær økonomi, forurening og biodiversitet.  

Fra og med 2021-årsrapporterne (årsrapporter offentliggjort 1. januar 2022 eller senere) 
har store børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber med mere end 500 an-
satte i deres redegørelse for samfundsansvar skullet rapportere, hvor stor andel af virk-
somhedernes omsætning, anlægsinvesteringer (CAPEX) og visse driftsomkostninger 
(OPEX), der er omfattet af taksonomierne for klimaændringer (eligible). Fra og med 2022-
årsrapporterne (årsrapporter offentliggjort 1. januar 2023 eller senere) skal disse virk-
somheder tillige rapportere, hvor stor en andel af denne omsætning, anlægsinvesterin-
ger (CAPEX) eller driftsomkostninger (OPEX), der overholder kriterierne for at kunne an-
ses for at være bæredygtige i h.t. taksonomierne for klimaændringer (aligned). For 2023-
årsrapporterne forventes virksomhederne tilsvarende at blive forpligtede til at rappor-
tere andel af omsætning, anlægsinvesteringer (CAPEX) og driftsomkostninger (OPEX), der 
er omfattet af taksonomierne for henholdsvis vand- og havressourcer, cirkulær økonomi, 
forurening og biodiversitet. 

EU-taksonomierne for klima er opdelt på aktiviteter, der henholdsvis kan modvirke klima-
ændringer og understøtter tilpasning til klimaændringer. Taksonomierne omfatter om-
kring 100 aktiviteter indenfor ni sektorer. Det er sektorer, som er særligt udvalgt ud fra at 
netop disse sektorer kan reducere store Co2-udledninger, hvis sektorerne bliver mere 
bæredygtige, eller er særligt påvirkede. Flere sektorer vil komme til i takt med at forsk-
ning påviser aktiviteter til at reducere eller tilpasse CO2 udledninger. 

ERST har udsendt vejledning om taksonomiforordningens krav, der kan findes her. 

2.2.1. Rapportering for 2022-årsrapporterne 
Virksomhederne skal i år for deres 2022-årsrapporter (aflagt 1. januar 2023 eller senere) 
oplyse om i hvilket omfang de er bæredygtige (aligned), hvorimod de i 2021-årsrappor-
terne alene skulle oplyse om hvilke af deres aktiviteter, der var omfattet af rapporte-
ringskravene (eligible). Oplysningerne skal gives sammen med omtalen af samfundsan-
svar efter ÅRL § 99a.  

Omfanget af miljømæssig bæredygtighed oplyses i tre nøgletal som henholdsvis beløb og 
procenttal: 

• Andel af nettoomsætning (såkaldt ”turnover”),  

• Andel af anlægsinvesteringer (såkaldt ”CAPEX”) og 

• Andel af visse driftsomkostninger (såkaldt ”OPEX”). 

Nøgletallene skal udtrykke andelen af miljømæssig bæredygtighed ud af den samlede po-
pulation. Det vil sige, at nøgletallet for fx nettoomsætning vil være et udtryk for, hvor 

 
1 Greenwashing er, når en virksomhed oplyser om at være mere bæredygtig end den egentlig er. Incitamentet 
kan være bedre omdømme, billigere finansiering, etc. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/rapportering-efter-taksonomiforordningens-artikel-8-guide
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stor en del af virksomhedens nettoomsætning, der er knyttet til aktiviteter, som hen-
holdsvis er omfattet af rapporteringskravene og opfylder definitionen på en miljømæssig 
bæredygtig aktivitet (tælleren), ud af den samlede nettoomsætning, jf. koncern- eller års-
regnskabet (nævneren). Tælleren er således opgjort baseret på EU-taksonomierne og kri-
terierne heri, mens nævneren er den nettoomsætning, som er defineret og indregnet i 
resultatopgørelsen med reference til de internationale regnskabsstandarder IFRS. For 
nøgletallet for driftsomkostninger skal bemærkes, at det alene er en mindre andel af en 
virksomheds samlede driftsomkostninger, der er omfattet i form af resultatførte forsk-
nings- og udviklingsomkostninger, resultatførte leasingydelser, renovering af bygninger 
samt omkostninger til reparation og vedligehold af materielle anlægsaktiver.  

Oplysningerne om nøgletallene skal præsenteres i en obligatorisk fast skemaform, som er 
fastlagt i bilag til EU-taksonomireguleringen, med tillæg af en række kvalitative og tekst-
mæssige oplysninger om bl.a. regnskabspraksis, foretagne skøn og vurderinger, beskri-
velse af omfattede aktiviteter, aktiviteter med det formål at opfylde kriterierne fremad-
rettet m.fl.   

ERST har udgivet en vejledning, der nærmere beskriver rapporteringskravene i taksono-
miforordningen. Se den her. 

3. ÅRL mv. 
3.1. Nye regler mv., der træder i kraft for regnskabsåret 2022 
3.1.1.  Ændringer til ÅRL 
Den eneste ændring til ÅRL, der er trådt i kraft i 2022, og derfor også har virkning for års-
rapporterne for 2022, er forlængelsen af fristerne for indberetning af årsrapporter for 
regnskabsklasse B og C til ERST, som blev ændret fra fem til seks måneder med virkning 
for årsrapporter med balancedag den 31. december 2021 eller senere, jf. afsnit 3.2.1.  

3.1.2. Øgede krav til børsnoterede virksomheders digitale årsrap-
porter 

Alle børsnoterede virksomheder skulle for regnskabsår, der begyndte 1. januar 2021 eller 
senere, foretage digital indberetning af årsrapporterne til Finanstilsynet i et xHTML-for-
mat og koncernregnskaber i et inline XBRL-format (iXBRL), betegnet ESEF (European 
Single Electronic Format), jf. EU-kommissionens ESEF-forordning2.  

Der var i ESEF-reglerne indarbejdet en overgangsfase, hvor det for 2021-koncernregnska-
berne var tilstrækkeligt, at de primære regnskabsopgørelser i form af totalindkomstopgø-
relse, herunder resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og egenkapitalopgø-
relse blev XBRL-tagget (iXBRL). For regnskabsår, der begynder 1. januar 2022 eller senere, 
skal der ligeledes ske XBRL-tagging af koncernregnskabets noter og anvendt regnskabs-
praksis (clob-opmærkning). 

Nærmere bestemt indeholder ESEF XBRL-taksonomien 253 obligatoriske noteoplysnings-
elementer, der skal tagges (se tabel 2 i EU-kommissionens ESEF-forordning2), hvis de på-
gældende oplysninger findes i koncernregnskabet. I forbindelse med clob-opmærkning vil 
der være tilfælde, hvor information fra koncernregnskabets noter eller anvendt regn-
skabspraksis skal tagges til mere end ét af de obligatoriske 253 elementer (multi-tagging). 

 
2 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/815 af 17. december 2018 om supplerende regler til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præ-
cisering af et fælles elektronisk rapporteringsformat. Se her  

https://erhvervsstyrelsen.dk/redegoerelse-efter-taksonomiforordningen-aarsrapporten
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0815&from=EN
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ESMA har udarbejdet en rapporteringsmanual, som nærmere angiver kravene til ESEF-
formatet og XBRL-taggingen, herunder eksempler på hvordan multitagging skal foretages 
i praksis. Se mere her. 

3.2. Nye regler mv., der gælder for efterfølgende regnskabsår 
3.2.1. Ændringer til ÅRL 
Folketinget vedtog den 19. maj 2022 lovforslag (L163B) om ændringer til ÅRL, som inde-
holder nedenstående ændringer, der kort er opsummeret nedenfor: 

a) Forlængelse af fristen for indberetning af årsrapporter mv.  
b) Præcisering vedrørende oplysninger om antal ansatte  
c) Øget krav om revisorinvolvering i risikobrancher og virksomheder med balancesum 

over 50 mio. kr. 
d) Skærpet revisionspligt ved forøget risiko for økonomisk svindel og misbrug 

Endvidere afstedkommer den nye bogføringslov, jf. afsnit 3.2.2, en ændring til ÅRL, som 
medfører, at virksomheder ved indberetning af årsrapporten skal oplyse, hvilket digitalt 
bogføringssystem, der anvendes. Denne ændring træder først i kraft, når kravet om an-
vendelse af digitale bogføringssystemer træder i kraft.  

Ad a) Forlængelse af fristen for indberetning af årsrapporter mv. 
Fristen for indberetning af årsrapporter for virksomheder i regnskabsklasse B og C er æn-
dret fra fem måneder til seks måneder efter regnskabsårets afslutning. Tilsvarende gæl-
der for filialers indberetning af udenlandske virksomheders årsrapport. Ændringen trådte 
i kraft med virkning for årsrapporter med balancedag den 31. december 2021 eller se-
nere. 

Herefter svarer fristen for indberetning af årsrapporter til fristen for indberetning af sel-
skabsselvangivelser og oplysningsskemaer til skattemyndighederne for størstedelen af 
virksomhederne i regnskabsklasse B og C, hvilket kan forenkle processerne omkring regn-
skabsaflæggelse og skatteindberetninger for især mindre virksomheder.  

Fristen for indsendelse af en beslutning om omlægning af regnskabsperiode forlænges 
tilsvarende fra fem måneder til seks måneder. Det betyder, at en beslutning om omlæg-
ning af regnskabsperiode fremover skal indsendes til ERST, så den er modtaget i styrelsen 
senest seks måneder efter udløbet af det regnskabsår, som ønskes ændret, dog senest 
fem måneder efter omlægningsperiodens udløb.  

Ad b) Præcisering vedrørende oplysninger om antal ansatte  
Kravet om at oplyse om det gennemsnitlige antal beskæftigede i løbet af regnskabsåret 
ændres til, at der skal oplyses om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regn-
skabsåret. Der er alene tale om en præcisering for at skabe konsistens i lovteksten.  

Ad c) Øget revisorinvolvering i risikobrancher og virksomheder med balancesum over 
50 mio. kr. 
I forbindelse med vedtagelsen af den nye bogføringslov, jf. afsnit 3.2.2, blev samtidig ind-
arbejdet nogle ændringer til ÅRL, der bl.a. havde til formål at mindske antallet af fejl i års-
rapporterne. 
  
Risikobrancher 
ERSTs undersøgelse af det fremadrettede behov for revisionspligt fra 2018 viste, at det 
har betydning for antallet af regnskabsfejl, om virksomheden benytter en revisor. Med 
det formål at små virksomheder i risikobrancher i højere grad skal få styr på de basale 

Vedtægtsændringer? 
I et selskabs vedtægter kan være angivet 
en frist for indkaldelse til eller afholdelse 
af ordinær generalforsamling eller for 
udarbejdelse af årsrapporten. Det er 
derfor vigtigt, at selskaber, som ønsker 
at gøre brug af den forlængede frist for 
indberetning af årsrapport, gennemgår 
sine vedtægter for at sikre sig, at ordly-
den af vedtægterne giver mulighed her-
for, eller alternativt at der træffes be-
slutning om ændring af vedtægterne. 

 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-60-254_esef_reporting_manual.pdf
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bogføringsrutiner for skatte- og momsangivelser, skal virksomheder i regnskabsklasse B 
med en årlig nettoomsætning på mere end 5 mio. kr. i to på hinanden følgende år i bran-
cher, hvor risikoen for fejl i skatte- og momsangivelserne er størst, derfor lade sit års-
regnskab forsyne med en erklæring fra en uafhængig revisor.  

Virksomhederne kan, i det omfang de i forvejen ikke er omfattet af revisionspligt, frit 
vælge mellem:  

• en revisionspåtegning,  

• en erklæring om udvidet gennemgang,  

• en reviewerklæring eller  

• en erklæring om assistance med opstilling af årsregnskabet.   

Risikobrancherne udgør ifølge et høringsudkast til Bekendtgørelse om fastsættelse af 
klassificerede risikobrancher efter ÅRL følgende: 

1) Vejgodstransport, branchekode 494100.  
2) Flytteforretninger branchekode 494200.  
3) Restauranter branchekode 561010.  
4) Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. branchekode 561020.  
5) Event catering branchekode 562100.  
6) Anden restaurationsvirksomhed branchekode 562900.  
7) Caféer, værtshuse, diskoteker mv. branchekode 563000.  
8) Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser branchekode 631100.  
9) Webportaler branchekode 631200.  
10) Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser branchekode 451110.  
11) Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser branchekode 451120. 

Ifølge lovbemærkningerne og bekendtgørelsen i udkast skal klassifikationen af risikobran-
cher revideres hvert andet år på baggrund af erfaring og viden om effekten på regelefter-
levelsen i brancherne, første gang med virkning for årene 2025 og 2026. 

Virksomheder med balancesum over 50 mio. kr. 
Det er fundet uhensigtsmæssigt, at virksomheder med balancesummer, som markant 
overstiger, hvad der er sædvanligt i meget små virksomheder, kan fravælge revision. Det 
kan fx være ejendomsinvestorer og holdingvirksomheder, som forvalter betydelige mid-
ler og har betydelig gæld, samtidig med, at de ingen eller kun få ansatte har, ligesom net-
toomsætningen tillige kan være lav.  Derfor indføres krav om revisionspligt for virksom-
heder med en balancesum over 50 mio. kr. i to på hinanden følgende år, uanset størrel-
sen af virksomhedens nettoomsætning og antal ansatte.  

Følgende erklæringer kan vælges: 

• en revisionspåtegning, eller  

• en erklæring om udvidet gennemgang. 

Ad d) Skærpet af revisionspligt ved forøget risiko for økonomisk svindel og misbrug 
Muligheden for at fravælge revision for helt små klasse B virksomheder kan ikke anven-
des, hvis virksomheden, den, som har bestemmende indflydelse over virksomheden, eller 
en tilknyttet virksomhed accepterer et bødeforelæg eller som led i en straffesag dømmes 
for overtrædelse af selskabslovgivningen, regnskabslovgivningen, skatte- og afgiftslovgiv-
ningen. Tilsvarende gælder hvis ERST konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til 
selskabs- eller regnskabslovgivningen og derfor beslutter, at virksomheden ikke kan und-
lade revision.  

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66822
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Med lovændringen skærpes bestemmelserne, idet en virksomhed fremover heller ikke 
kan fravælge revision:  

• hvis virksomheden, den, som har bestemmende indflydelse over virksomheden, eller 
en tilknyttet virksomhed har modtaget dom eller accepterer et bødeforelæg for 
overtrædelse af hvidvaskloven, eller   

• hvis en person, der indtræder som ledelsesmedlem i en virksomhed, inden for de se-
neste to år forud for sin indtræden, har været pålagt konkurskarantæne. 

Ikrafttræden af ændringerne til ÅRL 
Som nævnt ovenfor er ændringerne vedrørende forlængelse af fristerne fra fem måneder 
til seks måneder allerede trådt i kraft. De andre ændringer til ÅRL træder i kraft den 1. juli 
2022 med virkning for regnskabsår, der slutter den 31. december 2023 eller senere.  

Læs mere i nyhed af 19. maj 2022 på Deloitte.dk 

3.2.2. Ny bogføringslov 
Folketinget vedtog den 19. maj 2022 lovforslag (L163A) om ny bogføringslov mv.  

Den nye bogføringslov indeholder bl.a. krav om anvendelse af et digitalt bogføringssy-
stem, herunder krav om digital opbevaring af registreringer og bilag, samt krav til og kon-
trol af digitale bogføringssystemer. Det digitale bogføringssystem skal enten være regi-
streret hos og godkendt af ERST eller være et specialudviklet eller udenlandsk bogførings-
system. Den nye bogføringslov viderefører også en række bestemmelser fra den gamle 
bogføringslov. 

Den vedtagne lov (L163A) indeholder også få ændringer til ÅRL, udover dem der er be-
skrevet i afsnit 3.2.1, og revisorloven.  

Baggrunden for den nye bogføringslov er to politiske aftaler fra henholdsvis juni 2021 og 
januar 2022, som bl.a. har til formål at styrke indsatsen mod fejl og svindel og gennem-
føre initiativet Automatisk Erhvervsrapportering. 

De væsentligste ændringer i L163a i forhold til gældende lovgivning er opsummeret ne-
denfor under følgende overskrifter: 

a) Ny bogføringslov 
b) Ændringer til ÅRL 
c) Ændringer til revisorloven 

For en mere detaljeret gennemgang henvises til  nyhed af 19. maj 2022 på Deloitte.dk 
 
Ad a) Ny bogføringslov 
Den nye bogføringslov indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til den tidli-
gere gældende bogføringslov: 

1) Krav om at virksomheder skal benytte et digitalt bogføringssystem. Kravet gælder 
virksomheder i regnskabsklasse B-D og andre erhvervsdrivende virksomheder, her-
under virksomheder i regnskabsklasse A, der i de seneste to indkomstår har en net-
toomsætning over 300.000 kr. 

2) Krav til digitale bogføringssystemer. 
3) Krav om at opbevare registreringer og bilag hos en uafhængig tredjepart. 
4) Hjemmel til at ERSTs kan føre kontrol med digitale bogføringssystemer. 

Nyt krav om at virksomheder skal be-
nytte et digitalt bogføringssystem og 
krav om at opbevare registreringer og bi-
lag hos en uafhængig tredjepart 

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/andringer-til-arsregnskabsloven.html
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/Ny-bogforingslov-mv.html
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5) Nye krav til opbevaring af regnskabsmateriale, herunder bl.a. dokumentation for op-
lysninger og skøn i årsrapporten. 

6) Krav om, at de virksomheder, der er nævnt i punkt 1, skal udarbejde en beskrivelse 
af deres bogføringsprocedurer (se nedenfor). Til gengæld lempes krav til beskrivelse 
af bogføringssystemer. 

7) Hjemmel til at ERST kan gennemføre en risikobaseret bogføringskontrol af nystiftede 
virksomheder og virksomheder, der har fravalgt revision. 

8) Forhøjelse af bøder for overtrædelse af bogføringsloven. 
9) Erhvervsministeren bemyndiges til at kunne stille krav om central opbevaring af 

regnskabsmateriale og brug af e-fakturering. 

Loven træder i kraft den 1. juli 2022 men med en række overgangsbestemmelser, som 
bl.a. betyder, at virksomhederne forventeligt først fra regnskabsårene 2024 – 2027 skal 
anvende digitale bogføringssystemer og opbevare dele af regnskabsmaterialet digitalt. I 
loven bemyndiges ERST til at fastsætte nærmere regler om kravene til digitale bogfø-
ringssystemer.  

I september 2022 udsendte ERST de første bekendtgørelser i høring se nedenfor. 

Udskydelse af ikrafttrædelsesbestemmelser (december 2022) 
Ikrafttrædelsesbestemmelserne for anvendelse af digitale bogføringssystemer er, i for-
hold til de forventede ikrafttrædelsesbestemmelser, jf. lovbemærkningerne, udskudt på 
ubestemt tid. Dette følger af nyhed fra ERST udsendt den 13. december 2022. Udskydel-
sen skyldes, at de i december 2022 igangværende regeringsforhandlinger betyder, at 
ERST ikke som forventet kan udsende bekendtgørelser, der fastsætter kravene til digitale 
bogføringssystemer pr. 1. januar 2023. Endvidere kan udbyder af digitale bogføringssy-
stemer ikke anmelde digitale bogføringssystemer til ERST med henblik på registrering fra 
den 1. januar 2023. 

Ad b) Ændringer til ÅRL 
I ÅRL er indsat en bestemmelse om, at virksomheder omfattet af ÅRL’s regnskabsklasse 
B, C og D, samtidig med indberetning af årsrapporter til ERST, skal indberette oplysninger 
til om det anvendte bogføringssystem. Kravet træder i kraft samtidig med kravet om at 
anvende digitale bogføringssystemer jf. ovenfor.  

Ad c) Ændringer til revisorloven 
I revisorloven er indarbejdet bestemmelser om ERSTs adgang til revisorers arbejdspapirer 
mv. i forbindelse med kontrolopgaver. Med lovændringen får ERST øget adgang til at ind-
hente regnskabsmateriale vedrørende revisors afgivne erklæringer. Endvidere får ERST 
mulighed for at pålægge daglige eller ugentlige bøder til den, som styrelsen anmoder om 
at udlevere regnskabsmateriale, hvis vedkommende undlader at efterkomme anmodnin-
gen. Ændringerne til revisorloven er trådt I kraft med virkning fra den 1. juli 2022. 

Bekendtgørelser vedrørende bogføringsloven sendt i høring 30. sep-

tember 2022 

Som nævnt ovenfor bemyndiges ERST til at fastsætte nærmere regler om kravene til digi-
tale bogføringssystemer. ERST har den 30. september 2022 udsendt tre udkast til be-
kendtgørelser om krav til samt anmeldelse og registrering af digitale bogføringssystemer i 
høring. Bekendtgørelserne skulle træde i kraft den 1. januar 2023, men er udskudt på 
ubestemt tid, jf. ovenfor.  

Bekendtgørelserne indeholder ikke krav til specialudviklede bogføringssystemer, der ikke 
skal registreres i ERST, men hvor virksomhederne selv skal sikre, at de opfylder kravene i 

https://erhvervsstyrelsen.dk/ikrafttraedelse-af-krav-til-digitale-standard-bogfoeringssystemer-udskydes
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bogføringsloven. De nærmere krav til ikke-registrerede bogføringssystemer forventes ud-
sendt i løbet af 1. halvår af 2023. 

De tre bekendtgørelser, der er sendt i høring, er: 

• Bekendtgørelse om krav til digitale standard bogføringssystemer der skal registreres i 
ERST 

• Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af digitale standard bogføringssyste-
mer 

• Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af dele af lov nr. 700 af 24. maj 2022 om bogfø-
ring (krav til digitale standard bogføringssystemer og krav til udbydere af digitale 
standard bogføringssystemer) 

Høringsfristen udløb den 27. oktober 2022.  

Samtidig med udsendelsen af bekendtgørelserne meddelte ERST, at for virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse B, C eller D, der vælger at anvende registrerede digitale bog-
føringssystemer, forventes det at blive et krav, at disse skal anvendes fra og med regn-
skabsår, der begynder 1. juli 2024 eller senere. For virksomheder med kalenderårsregn-
skaber betyder det fra og med regnskabsåret 2025. ERST har ikke tilsvarende udmeldt 
ændrede forventede datoer for virksomheder, der ikke er omfattet af regnskabsklasse B, 
C eller D, eller for virksomheder, som vil anvende digitale bogføringssystemer, der ikke er 
registreret hos ERST. 

Læs mere om høringsudkastene i nyhed af 6. oktober 2022 på Deloitte.dk 

ERST’s skabelon til beskrivelse af bogføringsprocedurer 

Den nye bogføringslov indeholder krav om, at alle virksomheder omfattet af ÅRL’s regn-
skabsklasse B-D og virksomheder, som i to på hinanden følgende indkomstår har en net-
toomsætning, der overstiger 300.000 kr., skal udarbejde en beskrivelse af virksomhedens 
bogføringsprocedurer. Kravet trådte i kraft den 1. juli 2022, men virksomhederne kan 
vente med at opfylde kravet til det førstkommende nye regnskabsår efter, at ERST har of-
fentliggjort en skabelon til beskrivelsen.  

ERST udsendte den 30. september 2022 en skabelon med tilhørende vejledningstekst. 
ERST præciserede i forbindelse med udsendelsen, at kravet træder i kraft for regn-
skabsår, der begynder efter den 1. oktober 2022 eller senere, og at beskrivelsen skal 
være klar den første dag i regnskabsåret. 

Ovenstående betyder, at virksomheder med kalenderår som regnskabsår skal have be-
skrivelsen klar senest den 1. januar 2023. Virksomheder med regnskabsår 01.10-30.09 
skal have procedurebeskrivelsen klar senest den 1. oktober 2023. 

Læs mere i nyhed af 6. oktober 2022 på Deloitte.dk   

Skabelonen kan downloades på ERSTs hjemmeside. 

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/Tre-bekendtgorelser-til-bogforingsloven-er-sendt-i-horing.html
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/Erhvervsstyrelsens-skabelon-til-beskrivelse-af-bogforingsprocedurer.html
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-bogforing
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3.2.3. Skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræ-
senterede køn mv. 

Folketinget vedtog den 19. april 2022 lov om ændring af selskabsloven, ÅRL og forskellige 
andre love (L117A). Ændringsloven skærper kravene i selskabsloven til opstilling af måltal 
og politikker for det underrepræsenterede køn samt kravene i ÅRL om rapportering 
herom. Formålet er at fremme en mere ligelig kønsfordeling i virksomhedernes øverste 
ledelsesorganer og i de øvrige ledelsesniveauer, herunder at styrke rekrutteringsgrundla-
get i virksomhederne. Formålet er endvidere at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed 
om virksomhedernes arbejde med at øge andelen af det underrepræsenterede køn i le-
delsen. 

Nedenfor er de væsentligste ændringer til selskabsloven og ÅRL vedtaget den 19. april 
2022 opsummeret.  

Ændringer til selskabsloven 
Den gældende selskabslov indeholder krav om, at selskaber i regnskabsklasse C (stor) og 
D skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelses-
organ og udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på ka-
pitalselskabets øvrige ledelsesniveauer. Kravene gælder ikke, hvis selskabet har en ligelig 
fordeling (40%/60%) af kvinder og mænd i henholdsvis det øverste ledelsesorgan og de 
øvrige ledelsesniveauer. Omfattede selskaber, der i det seneste regnskabsår har beskæf-
tiget færre end 50 medarbejdere, er undtaget fra kravet om at opstille en politik og mål-
tal for øvrige ledelsesniveauer. Denne undtagelse gælder ikke for opstilling af måltal for 
det øverste ledelsesorgan.  

Med ændringsloven:  

• Tilføjes et krav om, at det centrale ledelsesorgan skal opstille måltal for andelen af 
det underrepræsenterede køn på kapitalselskabets øvrige ledelsesniveauer. Da kra-
vet træder i kraft 1. januar 2023, skal måltallet jf. Erhvervsstyrelsens vejledning op-
stilles senest på det førstkommende bestyrelsesmøde i 2023.  

• Præciseres, at ved øvrige ledelsesniveauer skal forstås to ledelsesniveauer under det 
øverste ledelsesorgan.  

• Bliver det et krav, at det øverste henholdsvis centrale ledelsesorgan skal opstille et 
nyt og højere måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledel-
sesorgan og på de øvrige ledelsesniveauer, når det tidligere opstillede måltal er nået, 
eller fastsætte et nyt måltal, når tidshorisonten for den oprindelige forventede opfyl-
delse er udløbet.  

• Ophæves muligheden for, at et moderselskab og et datterselskab kan undlade at op-
stille måltal og udarbejde politikker for moderselskabet og datterselskabet med hen-
visning til, at der er opstillet måltal og udarbejdet politikker på koncernniveau.  
 

Af Erhvervsstyrelsens vejledning fremgår, at en ledende medarbejder, der er ansat i flere 
koncernforbundne virksomheder, skal tælles med i opgørelserne for hver af de virksom-
heder, den pågældende er ansat i. Det er således ikke afgørende om det er en deltids- el-
ler en fuldtidsansættelse, medmindre der er tale om omgåelse af reglerne.   

For selskaber i regnskabsklasse C (stor) gælder fortsat, at vurderingen af om selskabet 
overstiger størrelsesgrænserne for en klasse C (stor) skal foretages på koncernniveau, 
hvis moderselskabet udarbejder koncernregnskab. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-maltal-og-politikker-den-konsmaessige-sammensaetning-af-ledelsen-og-afrapportering-herom
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-maltal-og-politikker-den-konsmaessige-sammensaetning-af-ledelsen-og-afrapportering-herom
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Ændringerne til reglerne i selskabsloven, som er beskrevet ovenfor, indarbejdes tilsva-
rende i lov om erhvervsdrivende fonde og i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 
samt en række love for finansielle virksomheder. 

Ændringer til ÅRL 
Efter ÅRL skal virksomheder, som efter den selskabslovgivning, der er gældende for virk-
somheden, er forpligtet til at opstille måltal og politikker for det underrepræsenterede 
køn, redegøre herfor.  

Ændringsloven betyder:  

• At redegørelsen for det underrepræsenterede køn altid skal gives i ledelsesberetnin-
gen. Redegørelsen kan fremover ikke indgå i en supplerende beretning eller redegø-
relse på virksomhedens hjemmeside.  

• At virksomhederne i ledelsesberetningen skal medtage en række oplysninger vedrø-
rende det underrepræsenterede køn i en 5-års nøgletalsoversigt. De krævede oplys-
ninger skal XBRL-opmærkes.  

• At der fremover ikke skal redegøre for det underrepræsenterede køn i koncernregn-
skabet, idet ændringen til selskabsloven, jf. ovenfor, betyder, at en modervirksom-
hed ikke kan vælge alene at opstille måltal og politikker for koncernen som helhed. 
Redegørelsen skal således gives for modervirksomheden. Endvidere kan en datter-
virksomhed omfattet af bestemmelserne ikke længere undlade at medtage oplysnin-
gerne i sin egen ledelsesberetning. 

• At det præciseres, at redegørelsen skal omhandle de handlinger, virksomheden har 
foretaget i regnskabsåret for at øge andelen af det underrepræsenterede køn. 

Ikrafttræden 
Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2023. Ændringerne til ÅRL har virkning for regn-
skabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere. I den første årsrapport, med ba-
lancedag efter den 1. januar 2023, skal en virksomhed i hoved- og nøgletalsoversigten ef-
ter ÅRL § 99b, alene medtage oplysninger om det underrepræsenterede køn for det på-
gældende regnskabsår. I de følgende regnskabsår skal i oversigten medtages oplysninger 
for de foregående regnskabsår, indtil oversigten indeholder oplysninger for indeværende 
og de fire foregående regnskabsår.  

Læs mere i nyhed på nyhed af 2. maj 2022 på Deloitte.dk og læs den vedtagne lov 
(L117a) på Folketingets hjemmeside.  

For en mere detaljeret beskrivelse af reglerne henvises til Erhvervsstyrelsens vejledning 
af 3. december 2022 om Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledel-
sen og for rapportering herom. 

EU-direktiv stiller krav om ligelig fordeling fra 2026  
EU-parlamentet har den 22. november 2022 vedtaget et direktiv, der har til formål at ind-
føre transparente udvælgelsesprocedurer i børsnoterede virksomheder, så det sikres, at 
mindst 40% af de menige bestyrelsesposter eller 33 % af alle bestyrelsesposter er besat 
af det underrepræsenterede køn inden udgangen af juni 2026. Direktivet gælder ikke for 
mindre børsnoterede virksomheder, der på selskabsniveau har mindre end 250 ansatte 
og en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR eller en samlet balance på højst 43 mio. EUR.  

Medlemslandene kan vælge hvilket af de to mål, de ønsker at leve op til. Endvidere kan 
medlemslandene suspendere målene, hvis de allerede har nationale mål for kønsbalan-
cen i bestyrelser og er tæt på at nå målene. Det er således fortsat ikke afklaret, i hvilket 
omfang direktivet bliver indarbejdet i dansk lovgivning. 

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/Skarpede-krav-om-maltal-og-politikker-for-det-underreprasenterede-kon.html
https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/L117A/som_vedtaget.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2381
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3.2.4. Andelsboligforeninger: Ændret fortolkning vedrørende inde-
stående hos Grundejernes Investeringsfond 

ERST udsendte i december 2021 en opdateret regnskabsvejledning for andelsboligfor-
eninger inkluderende et modelregnskab.   

Vejledningen med modelregnskabet udtrykker ERSTs opfattelse af, hvordan ÅRL’s regler 
kan finde anvendelse for andelsboligforeninger, der aflægger årsrapport efter regnskabs-
klasse A. Vejledningen er frivillig at anvende, men nogle af ændringerne i den nye vejled-
ning kan henføres til ændringer i ÅRL eller i styrelsens fortolkning heraf, som alle andels-
boligforeninger skal være opmærksomme på. Ændringerne er opsummeret i et ændrings-
notat og oplistet i en oversigt, hvoraf det fremgår, hvilke ændringer, der er henholdsvis 
obligatoriske og frivillige at implementere.  

De væsentligste ændringer er opsummeret i Deloitte ÅrsNyt 2021, afsnit 2.1.10.  

Opdatering fra oktober 2022 
ERST udsendte i oktober 2022 en mindre opdatering af vejledningen vedrørende den 
regnskabsmæssige klassifikation af indeståender hos Grundejernes Investeringsfond. 

Indeståender på konto i Grundejerens Investeringsfond skal ikke som tidligere angivet 
klassificeres som en likvid beholdning, men i stedet for som et tilgodehavende, hvilket er 
præciseret i vejledningens afsnit 3.3.2. Grundejernes Investeringsfond samt i modelregn-
skabets balance og afsnit om anvendt regnskabspraksis.  

3.3. Aktuelle forhold og praktiske problemstillinger 
I det følgende har vi opsummeret et udvalg af aktuelle forhold og faglige problemstillin-
ger, som Deloittes faggruppe har vurderet relevante for aflæggelse af årsrapport for 
2022. I overskriften er angivet ”ÅRL” og regnskabsklasse, hvis spørgsmålet primært er re-
levant for virksomheder, der aflægger årsrapport efter ÅRL, og ”ÅRL/IFRS”, hvis problem-
stillingen både kan være relevant for virksomheder, der aflægger årsrapport efter ÅRL og 
IFRS. Da ÅRL fortolkes efter IFRS, vil de fleste spørgsmål, som er relevante for IFRS-aflæg-
gere, også kunne have en afsmittende effekt for særligt større virksomheder, som aflæg-
ger årsrapport efter ÅRL. 

3.3.1. Indregning af ændrede skøn vedr. COVID-19 kompensation 
(ÅRL B-D) 

Som følge af COVID-19 har mange virksomheder indregnet COVID-19 kompensationer i 
de seneste aflagte årsrapporter, fx i form af lønkompensation eller kompensation for fa-
ste omkostninger. De indregnede kompensationer har i mange tilfælde været baseret på 
skøn, hvor der i forbindelse med den endelige afregninger kan ske en regulering, herun-
der krav om tilbagebetaling af udbetalte kompensationer.  

Indvirkningen af ændring i skøn skal behandles på tilsvarende måde som det oprindelige 
skøn. Da COVID-19 kompensationer i tidligere regnskabsår, som hovedregel, er indregnet 
i resultatopgørelsen i regnskabsposten andre driftsindtægter, skal virkningen/regulerin-
gen af et eventuelt ændret skøn, fx ifm. slutafregning, også indregnes i regnskabsposten 
andre driftsindtægter i det år, ændringen sker. Det betyder, at regnskabsposten kan blive 
negativ.  

Ændringer i skøn skal efter ÅRL forklares og den beløbsmæssige indvirkning på resultat, 
aktiver, passiver og finansiel stilling skal oplyses. En sådan forklaring indarbejdes typisk 
indledningsvis i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis. Hvis beløbet er væsentligt, skal 
der i en særskilt note eller i en note til regnskabsposten oplyses om ændringen, jf. kravet 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2021-12/%C3%86ndringsnotat_0.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2021-12/%C3%86ndringsnotat_0.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2021-12/Oversigt%20over%20%C3%A6ndringer.pdf
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/Deloitte-arsNyt-2021.html
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om at oplyse om særlige poster. Denne oplysning kan eventuelt gives ved at henvise til 
omtalen af det ændrede skøn i anvendt regnskabspraksis. Oplysningerne skal gives, uan-
set om posten andre driftsindtægter er sammendraget med andre poster i resultatopgø-
relsen, og derfor indgår i regnskabsposten bruttofortjeneste/bruttotab.  

Hvis reguleringen skyldes en fejl, fx hvis virksomheden har misforstået tilskudsreglerne 
på ansøgningstidspunktet, og reguleringen er så væsentlig, at årsrapporten i tidligere år 
ikke var retvisende, skal den beløbsmæssige effekt behandles som en væsentlig fejl. Ef-
fekten af en væsentlig fejl skal indregnes direkte på egenkapitalen primo regnskabsåret, 
og sammenligningstallene for tidligere år skal tilpasses.  Endvidere skal fejlen forklares og 
der skal oplyses om den beløbsmæssige indvirkning på resultat, aktiver, passiver og fi-
nansiel stilling. Hvis fejlen ikke er væsentlig, skal effekten indregnes på tilsvarende måde 
som ændring i skøn, jf. ovenfor.  

Hvis ændringen er væsentlig for årsrapporten, skal ændringen også omtale i ledelsesbe-
retningen, jf. kravet om at ledelsesberetningen skal give en retvisende redegørelse.  

Hvis en skyldig kompensation ikke er tilbagebetalt på balancedagen, klassificeres posten 
som anden gæld i balancen. 

3.3.2. Regnskabsmæssig behandling af Software-as-a-Service afta-
ler (ÅRL B-D/IFRS) 

Det nye krav i bogføringsloven om at anvende et digitalt bogføringssystem, der opfylder 
specifikke krav, som skal fastsættes af ERST, medfører, at flere virksomheder i de kom-
mende år, får behov for at udskifte deres bogføringssystemer eller opgradere det system, 
som anvendes i dag.  

Hvis virksomheden anvender eller overgår til cloud baserede IT-løsninger, Software-as-a-
Service (SaaS), hvor virksomhederne køber sig adgang til at anvende en udbyders soft-
wareløsninger i skyen, i stedet for at softwaren erhverves og installeres på virksomhe-
dens egne computere eller servere, er det vigtigt, at virksomheden vurderer, om den 
regnskabspraksis som virksomheden anvender, er i overensstemmelse med de seneste 
fortolkninger på området, hvor en større andel af omkostninger relateret til investeringer 
i sådanne løsninger alt andet lige vil skulle resultatføres med det samme fremfor at 
kunne aktiveres.  

I forbindelse med at flere og flere virksomheder er overgået til cloud baserede IT-løsnin-
ger, Software-as-a-Service (SaaS), er der i regi af IFRS rejst en række regnskabsmæssige 
problemstillinger, som er behandlet i to afgørelser (Agenda Decisions) fra IASB’s fortolk-
ningskomite (IFRIC) fra marts 2019 og april 2021. Hvis virksomheden anvender cloud-ba-
serede IT-løsninger, og ikke i forbindelse med 2021 fik revurderet sin praksis for bl.a. ind-
regning af udviklingsaktiviteter relateret til investeringer i sådanne løsninger, er det vig-
tigt, at dette sker i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2022, da de to Agenda 
Decisions kan medføre væsentlige ændringer i den regnskabsmæssige behandling af SaaS 
aftaler; såvel for køberen som for udbyderen af sådanne løsninger. Selvom disse Agenda 
Decisions er baseret på regnskabsaflæggelse efter IFRS, så er det vores holdning, at disse 
fortolkninger også bør anvendes for selskaber, der aflægger årsregnskab efter ÅRL. 

Deloitte har udarbejdet et notat, som er relevant for virksomheder, der aflægger regn-
skab i henhold til IFRS eller ÅRL og 

• benytter sig af cloud baserede IT-løsninger eller 

• leverer cloud baserede IT-løsninger til sine kunder. 
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Læs mere i nyhed af nyhed af 26. maj 2022 på Deloitte.dk 

3.3.3. Tilbagekøb af brugte varer og gensalg - indregning af varebe-
holdning og forpligtelse (ÅRL B-D) 

Som følge af den stigende fokus på klimaagendaen er flere og flere virksomheder be-
gyndt at tilbagekøbe brugte produkter og sælge dem igen som genbrug.  

Det kan fx ske på den måde, at kunder, der tilbageleverer brugt tøj, modtager tilgodebe-
viser til nyt tøj, baseret på en ansat værdi af det brugte tøj ud fra alder, slid mv. Tilgode-
beviset kan bruges som betaling for nyt tøj. Et tilgodebevis på fx 200 kr. kan således an-
vendes til at købe nyt tøj for 200 kr. På virksomhedens hjemmeside er en særskilt gen-
brugs web-butik, hvor det brugte tøj sælges til kostprisen, svarende til værdien af tilgode-
beviset, tillagt en mindre avance. Virksomheden forventer ikke, at alt genbrugt tøj sæl-
ges, og virksomhederne forventer som oftest, at web-genbrugsbutikken genererer et 
mindre underskud.  

Nedenfor har vi kort skitseret den regnskabsmæssige behandling af henholdsvis det ind-
leverede brugte tøj og de udstedte tilgodebeviser.  

Brugt tøj - varebeholdning 
Det brugte tøj skal indregnes som varebeholdninger til kostpris ved første indregning. 
Kostprisen udgør værdien af det udstedte tilgodebevis (se nedenfor). Varebeholdninger 
skal efter første indregning nedskrives til en eventuel lavere nettorealisationsværdi.  Net-
torealisationsværdien er for aktiver defineret som summen af de fremtidige nettoindbe-
talinger, som aktivet på balancedagen forventes at indbringe som led i normal drift. Det 
vil for handels- og færdigvarer sige forventet salgspris med fradrag af omkostninger, der 
skal afholdes for at effektuere salget.  

Virksomheder i modebranchen har ofte som praksis at nedskrive gamle kollektioner med 
op til 100%, når der lanceres nye kollektioner. Ud fra denne praksis ville købt brugt tøj ty-
pisk skulle nedskrives straks. En sådan praksis kan dog ikke uden videre vælges, da der 
netop er indgået en handel mellem uafhængige parter, som dokumenterer, at det brugt 
tøj har en værdi. En nettorealisationsværdi skal således opgøres baseret på historik o.l. 
for faktisk gennemført salg af genbrugstøj. Den enkelte virksomhed skal således løbende 
vurdere, om nedskrivningsbehovet for genbrugstøj er anderledes end for almindelige kol-
lektioner (nyt tøj). 

Udstedte tilgodebeviser 
De udstedte tilgodebeviser skal indregnes som en forpligtelse i balancen og som ud-
gangspunkt målt til nominel værdi og præsenteret som gæld til leverandører af varer og 
tjenesteydelser, da forpligtelsen er knyttet til købet af en varebeholdning. Hvis virksom-
heden har/eller får en robust historik på, at de udstedte tilgodebeviser generelt ikke ud-
nyttes fuldt ud, fx kun med 80%, kan forpligtelsen måles til 80% af tilgodebevisets nomi-
nelle beløb. Hvis virksomheden har denne historik i forbindelse med første indregning, 
betyder det, at kostprisen for varebeholdninger tilsvarende reduceres til kurs 80 % af det 
udstedte tilgodebevis. Hvis virksomheden efter første indregning ændrer skønnet over, 
hvor stor en andel af de indregnede tilgodebeviser, der forventes udnyttet, skal effekten 
indregnes som en ændring i regnskabsmæssigt skøn og enten regulere kostprisen for de 
købte varer, hvis disse fortsat er i behold, eller indregnes i resultatopgørelsen som regu-
lering til værdien af vareforbruget. 

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/Regnskabsmassig-behandling-af-Software-as-a-Service-aftaler.html
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3.3.4. Skal der hensættes til tab på et fraflyttet lejemål (ÅRL B-D) 
Delvis fraflytning af lejede lokaler, fx som følge af reduktion af aktiviteter og flere medar-
bejdere, der arbejder hjemme, kan medføre, at en lejekontrakt bliver tabsgivende. Det 
kan være en situation, hvor en virksomhed får overskudsplads og ikke længere benytter 
en andel af det lejede areal, fx fraflytter en af fem etager i en kontorejendom.  

Ved fraflytning af en del af et lejemål, skal der hensættes til en tabsgivende kontrakt hvis: 

• lejemålet kan deles op i selvstændige lejemål, og den del af lejemålet, der fraflyttes, 
kan fungere uafhængig af resten af lejemålet og eventuelt fremlejes særskilt,  

• lejemålet er fraflyttet og anvendes ikke af virksomheden, og  

• der forventes et underskud i den resterende lejeperiode for det selvstændige leje-
mål, dvs. samlet for en eventuel tomgangsperiode og fremlejeperioden.  

Hvis et lejemål ikke kan opdeles i selvstændige lejemål, kan der som udgangspunkt ikke 
indregnes hensættelse til tabsgivende kontrakt, så længe lejemålet helt eller delvist an-
vendes af virksomheden. Dette gælder også selvom virksomheden forventes at generere 
underskud i lejeperioden. 

Hvis en del af lejemålet kan opsiges mod betaling af en bod, kan der maksimalt hensæt-
tes til den forventede bod. Dette gælder uanset, at virksomheden, fx af strategiske 
grunde, ikke opsiger lejemålet, men beholder lejemålet med henblik på videreudlejning. 

3.3.5. Udvalgte problemstillinger vedrørende aktiebaseret afløn-
ning (ÅRL B-D) 

Den regnskabsmæssige behandling af aktiebaseret aflønning, som indeholder egenkapi-
talinstrumenter i form af aktieoptioner, warrants mv., er forholdsvis kompleks. Dette 
gælder særligt, hvis der samtidig med indgåelse af en aftale om tildeling af incitaments-
programmer, indgås ejeraftaler mv., der kan have væsentlig betydning for den regnskabs-
mæssige behandling. Nedenfor er en overordnet gennemgang af den regnskabsmæssige 
behandling af aktiebaseret aflønning. Bortset fra, at der ikke er krav om indregning af 
egenkapitalordninger under ÅRL, finder IFRS 2 Share-based Payment anvendelse til for-
tolkning af ÅRL, herunder hvordan ordningerne skal kategoriseres, jf. nedenfor. Vi henvi-
ser derfor til et kapitel om IFRS 2 i publikationen IFRS - Internationale regnskabsstandar-
der. 

Indregning af aktiebaseret aflønning 
Hvordan et incitamentsprogram skal indregnes, afhænger af om ordningen er en egenka-
pitalordning, en gældsordning eller en ordning med valgmuligheder.  

• Egenkapitalordninger - hvor modparten alene kan vælge levering i egenkapitalin-
strumenter, fx aktier eller aktieoptioner: Der er fortsat ikke under ÅRL krav om lø-
bende at indregne egenkapitalordninger, men det kan tilvælges i overensstemmelse 
med kravene i IFRS 2 Share-based Payment. Hvis det i forbindelse med tildeling af 
ordningen aftales - evt. i en særskilt ejeraftale - at aktier/aktieoptioner/warrants kan 
eller skal sælges tilbage til det udstedende selskab eller de øvrige aktionærer i sel-
skabet, skal det konkret vurderes, om det medfører, at ordningen bliver til en gælds-
ordning, der i givet fald skal indregnes løbende i årsregnskabet, jf. nedenfor.  

• Gældsordninger – hvor modparten alene kan vælge kontantafregning baseret på 
kursen på virksomhedens aktier eller andre egenkapitalinstrumenter: En gældsord-
ning skal løbende indregnes som en forpligtelse og en personaleomkostning i takt 
med at medarbejderen optjener ret til at modtage vederlaget. 

Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) 
indgået samtidig med tildeling af aktie-
baseret aflønning skal ofte medgå i vur-
deringen af den regnskabsmæssige be-
handling. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/64344%20Deloitte%20IFRS-bog%202016%20IFRS%202.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/64344%20Deloitte%20IFRS-bog%202016%20IFRS%202.pdf
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• Ordning med valgmulighed – hvor modparten eller virksomheden kan vælge mellem 
levering af egenkapitalinstrumenter og kontantafregning: I denne situation skal der 
ske en konkret vurdering af ordningen og en opdeling heraf i en egenkapitaldel og en 
gældsdel. Den regnskabsmæssige behandling følger denne opdeling. Den regnskabs-
mæssige behandling er således forholdsvis kompliceret, hvorfor det ofte vil kræve 
involvering af specialister. 

Tildeling af incitamentsprogrammer i koncernforhold 
I koncerner deltager direktionen i et eller flere datterselskaber ofte i incitamentspro-
grammer, som er baseret på aktier i moderselskabet.  Den regnskabsmæssige behandling 
i dattervirksomheden afhænger af, om dattervirksomheden skal betale modervirksomhe-
den for tildeling af ordningen til direktionen i D. Hvis ordningen fx er en egenkapitalord-
ning på koncernniveau, og dattervirksomheden ikke skal betale modervirksomheden for 
aktietildelingen, er der under ÅRL ikke krav om indregning af værdien af ordningen i dat-
tervirksomhedens årsregnskab.  

Hvis dattervirksomheden skal betale til modervirksomheden for aktietildelingen til direk-
tionen i dattervirksomheden, er det at anse for en gældsordning i datterselskabet, hvor-
for der løbende skal ske indregning af ordningen i dattervirksomheden, jf. ovenfor. Ud-
gangspunktet under ÅRL er, at ordningen skal behandles og indregnes som en gældsord-
ning. Hvis det er modervirksomheden, der tildeler ordningen, kan virksomheden vælge at 
indregne ordningen, som en egenkapitalordning, jf. IFRS 2, da ordningen er en egenkapi-
talordning på koncernniveau. Ved indregning som en egenkapitalordning indregnes mod-
posten til den omkostning, der indregnes i resultatopgørelsen, på egenkapitalen. Den ef-
terfølgende betaling til modervirksomheden, skal anses for at udgøre en udbytteudlod-
ning til modervirksomheden og indregnes som sådan. Her skal selskabslovens bestem-
melser om udbytteudlodning iagttages. Hvis det er dattervirksomheden, der tildeler ord-
ningen, er der ikke samme valgmulighed, hvorfor ordningen skal indregnes som en 
gældsordning. 

Oplysninger om aktiebaseret aflønning 
Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal oplyse om særlige incitamentsprogrammer, 
herunder hvilken kategori af ledelsesmedlemmer programmet gælder for, hvilke ydelser 
programmet omfatter, og hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere værdien heraf, jf. 
ÅRL § 98b. For virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS; indeholder IFRS 2 flere 
detaljerede oplysningskrav om aktiebaseret aflønning.  

3.3.6. Dagsværdioplysninger (ÅRL B-D) 
Som følge af de volatile markeder med stigende rente og stigende inflation er der forøget 
usikkerhed forbundet med dagsværdimålinger. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne 
giver tilstrækkelige oplysninger om ledelsens skøn og vurderinger i forbindelse med dags-
værdimålinger i årsrapporten jf. også afsnit 1.1.  

Oplysninger om væsentlige forudsætninger ved måling til dagsværdi 
ÅRL indeholder krav om, at virksomheder for aktiver og forpligtelser, som måles til dags-
værdi, og hvor dagsværdien ikke kan måles på basis af observationer på et aktivt marked, 
oplyser om de centrale forudsætninger, som indgår i beregningen af dagsværdien. Forud-
sætningerne omfatter typisk afkastkrav og forventede ind- og udbetalinger vedrørende 
henholdsvis aktivet og forpligtelsen. Oplysningerne kan gives samlet for en kategori af ak-
tiver eller for en gruppe af aktiver, hvis forudsætningerne i kategorien eller gruppen ikke 
afviger væsentligt indbyrdes (se også nedenfor). IFRS 13 Fair Value Measurement inde-
holder en række specifikke oplysningskrav, som kan anvendes som vejledning til at ud-
fylde ÅRL’s krav. 

Volatile markeder med stigende rente og 
stigende inflation forøger usikkerhe-
derne forbundet med dagsværdimålin-
ger, og dermed behovet for, at. Derfor er 
det vigtigt, at virksomhederne giver til-
strækkelige oplysninger om ledelsens 
skøn og vurderinger i forbindelse med 
dagsværdimålinger i årsrapporten. 
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Eksempel – investeringsejendomme 
For investeringsejendomme, som måles til dagsværdi efter en DCF-model, kan det 
fx være relevant at oplyse om:  

• diskonteringssats  

• forventet inflation  

• tomgang i ejendommen mv.  

Endvidere bør oplyses om:  

• hvordan der tages højde for forventet inflation  

• ændring i huslejeniveau  

• vedligeholdelse mv.  

Det kan også være relevant at oplyse, hvordan terminalværdien er opgjort, even-
tuelle usikkerheder forbundet med fastsættelsen af fx diskonteringssatsen, og om 
en ekstern vurderingsmand har medvirket ved fastsættelsen af dagsværdien. 

Dagsværdioplysninger 
Ud over ovenstående oplysninger skal der for hver kategori af aktiver eller forpligtelser, 
som måles til dagsværdi, jf. §§ 37-38, oplyses  

1) dagsværdien ultimo regnskabsåret,  
2) ændringer af dagsværdien, der er indregnet direkte i resultatopgørelsen, og 
3) ændringer, der er indregnet i dagsværdireserven, jf. § 49, stk. 3, under egenkapita-

len. 

Ved en ”kategori” skal forstås de aktiver eller forpligtelser, som det på grund af deres 
fælles karakteristika vil være naturligt at vurdere samlet. For eksempel vil børsnoterede 
aktier i henhold til lovbemærkningerne kunne anses for én kategori. Som hovedregel vil 
placering af overskudslikviditet i børsnoterede aktier, obligationer, investeringsbeviser 
mv., som er indregnet under omsætningsaktiver, også efter Deloittes vurdering kunne 
anses for én kategori (børsnoterede værdipapirer), da dagsværdien for disse er objektivt 
konstaterbare og forudsætningerne for dagsværdimålingen derfor ikke afviger indbyrdes.  

For investeringsejendomme vil være afgørende, om ejendommene har de samme karak-
teristika, hvilket fx betyder at ”boligejendomme” og ”indkøbscentre” er eksempelvis er to 
forskellige kategorier af investeringsejendomme. Afledte finansielle instrumenter skal 
også vises som flere kategorier, hvis deres karakteristika afviger indbyrdes. Fx har rente-
swapaftaler og valutaterminsforretninger ikke samme karakteristika, og skal derfor vises 
som to kategorier. 

Det er derfor vigtigt, at virksomheden forud for afgivelse af oplysningerne fastlægger, 
hvilke kategorier af aktiver og forpligtelser, der skal oplyses om efter bestemmelsen. 

Der er ikke krav om at ovenstående specifikation vises som en anlægsnote, fx dagvær-
dien primo, ændringer af dagsværdien som følge af salg, den akkumulerede dagsværdire-
gulering indregnet i resultatopgørelsen eller realiserede gevinster / tab ved salg og ultimo 
saldo. Oplysningerne jf. 2) og 3) ovenfor vedrører således alene urealiserede kursgevin-
ster og tab. 

Hvis de krævede oplysninger fremgår tydeligt af resultatopgørelsen eller balancen, er der 
ikke krav om at gentage oplysningerne i en note.  
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3.3.7. Referencer fra årsrapporten til oplysninger uden for årsrap-
porten (ÅRL B-D/IFRS) 

Alle lovpligtige oplysninger i ledelsesberetningen og noterne skal medtages i selve årsrap-
porten, medmindre der er særskilt hjemmel i ÅRL til at give oplysningerne uden for års-
rapporten. Det gælder fx for en række redegørelser, herunder redegørelse for samfunds-
ansvar, som fx kan gives på virksomhedens hjemmeside. Hvis denne fremgangsmåde an-
vendes, skal det oplyses i årsrapporten, og der skal henvises til de enkelte redegørelser 
med et direkte URL-link.  

I nogle tilfælde ønsker en virksomhed at henvise til ikke lovkrævede oplysninger udenfor 
årsrapporten, som virksomheden vurderer, er relevante for regnskabsbrugerne, fx veder-
lagspolitikker og -rapporter, via et URL-link til virksomhedens hjemmeside. Deloitte anbe-
faler generelt, at der ikke foretages henvisninger til oplysninger udenfor årsrapporten, da 
deres status i f.t. regnskabs- og revisorreguleringen er uklar.    

Hvis der er en reference fra en note i års- eller koncernregnskabet til oplysninger udenfor 
årsrapporten, bliver de oplysninger, der refereres til, efter Deloittes vurdering, omfattet 
af revisionen af års- eller koncernregnskabet. Tilsvarende gælder, hvis der er en refe-
rence fra ledelsesberetningen til oplysninger på fx virksomhedens hjemmeside, hvorfor 
disse oplysninger så efter Deloittes vurdering, bliver omfattet af revisors konsistenstjek af 
ledelsesberetningen.  

3.3.8. Samfundsansvar – fokusområde for ERST (ÅRL C stor og 
D/IFRS) 

I 2022 er der offentliggjort tre afgørelser fra regnskabskontrollen, der omhandler mang-
lende oplysninger i virksomhedernes redegørelse for samfundsansvar, jf. ÅRL § 99a (se 
afsnit 5.1.2). Afgørelserne viser, at ERST fortsat har fokus på virksomhedernes rapporte-
ring om samfundsansvar, herunder at der rapporteres på alle lovkrævede forhold, når en 
virksomhed omtaler politikker, retningslinjer mv. vedrørende emner indenfor samfunds-
ansvar, samt at redegørelsen præsenteres som én samlet redegørelse. De offentliggjorte 
regnskabskontrolsager omfatter børsnoterede virksomheder, men ERST har også fokus 
på, at ikke børsnoterede virksomheder efterlever ÅRL’s krav. Det er derfor vigtigt, at virk-
somhederne har fokus på, at redegørelsen overholder kravene i ÅRL § 99a, som kort er 
opsummeret nedenfor. 

Krav til redegørelse for samfundsansvar  

Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D skal supplere ledelsesberetningen med en 
redegørelse for samfundsansvar, der indeholder er ”følg eller forklar”-princip. De omfat-
tede virksomheder skal redegøre for følgende områder: 

a) Miljø, herunder politik for at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktivi-
teter 

b) Sociale forhold og medarbejderforhold 
c) Respekt for menneskerettigheder 
d) Anti-korruption og bestikkelse 

Oplysningerne skal sikre forståelsen af virksomhedens udvikling, resultat, situation og 
dens aktiviteters påvirkning af ovennævnte områder. Redegørelsen skal indeholde oplys-
ninger om virksomhedens politikker for samfundsansvar for de ovennævnte forhold, her-
under om eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som 
virksomheden anvender.  

ERST har fortsat fokus på virksomheder-
nes rapportering om samfundsansvar, 
herunder at der rapporteres på alle lov-
krævede forhold, når en virksomhed om-
taler politikker, retningslinjer mv. vedrø-
rende emner indenfor samfundsansvar. 
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Hvis virksomheden for et eller flere CSR-områder har valgt ikke at have en politik, skal re-
degørelsen indeholde en klar og begrundet forklaring herfor. 

For hvert forhold, hvor virksomheden har en politik, skal oplyses følgende: 

1) Indholdet af virksomhedens politik (det, vi vil) 
2) Hvordan virksomheden omsætter politikken til handling, herunder eventuelle syste-

mer eller procedurer herfor (det, vi gør). 
3) Processer for nødvendig omhu (due diligence), hvis virksomheden anvender sådanne 

processer. 
4) Virksomhedens vurdering af, hvilke resultater der er opnået som følge af virksomhe-

dens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, og virksomhedens forventninger 
til arbejdet fremover (det, vi har opnået). 

Uanset om virksomheden har politikker for samfundsansvar eller ej, skal redegørelsen for 
samfundsansvar herudover indeholde følgende: 

1) En kort og præcis beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel. 
2) Oplysninger om de væsentligste risici forbundet med de ovenfor nævnte CSR-områ-

der, i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter, herunder, hvor det er rele-
vant og proportionalt, i relation til virksomhedens forretningsforbindelser, produkter 
eller tjenesteydelser, som indebærer en særlig risiko for negative påvirkninger af de 
nævnte forhold. Der skal gives oplysning om, hvordan virksomheden håndterer de 
pågældende risici. 

3) Oplysninger om ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer (”KPI’er”), som er relevante 
for specifikke forretningsaktiviteter. 

4) Hvor det er relevant, referencer til og yderligere forklaring af beløb, der er rapporte-
ret i den finansielle del af regnskabet. 

Skadesklausul 

Virksomheden kan udelade ovennævnte oplysninger om samfundsansvar, hvis virksom-
hedens ledelse ud fra en konkret vurdering finder det nødvendigt at udelade oplysnin-
gerne, fordi offentliggørelse af de pågældende oplysninger vil volde betydelig skade for 
virksomheden i forbindelse med igangværende forhandlinger eller retstvister. Af redegø-
relsen for samfundsansvar skal fremgå, hvis denne undtagelsesbestemmelse er anvendt.  

Undtagelse for dattervirksomhed  

En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne 
om samfundsansvar i sin egen ledelsesberetning, hvis modervirksomheden for den sam-
lede koncern opfylder oplysningskravene.  En dattervirksomhed, der anvender denne 
undtagelse, skal oplyse herom, herunder hvilken modervirksomhed, der har medtaget re-
degørelsen, og hvor denne er offentliggjort. 

3.3.9. Grønne certifikater (ÅRL B-D/IFRS) 
I takt med den stigende fokus på den grønne omstilling og virksomhedernes bestræbelser 
på reduktion i udledning af drivhusgasser (GHG) opleves også en stigning i omfanget af 
virksomheders køb af grøn energi.  

Ofte sker det ved, at virksomhederne køber grøn energi (fx el) af deres energiselskab og i 
tillæg til prisen pr. energi enhed betaler et ekstra beløb for det grønne element, der ma-
terialiseres ved levering af grønne certifikater svarende til den leverede mængde.  
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Alternativt kan virksomheden selv anskaffe fx vindmøller, solceller eller naturskove, som 
løbende genererer grønne certifikater til virksomheden.  

Den regnskabsmæssige behandling af grønne certifikater er forbundet med en række 
skøn og vurderinger og kan afhænge formålet med besiddelsen, herunder om de ”produ-
ceres” med henblik på salg, om de erhverves med henblik på anvendelse af virksomhe-
den selv, eller om de erhverves med henblik på videresalg. 

Det findes ikke eksplicitte bestemmelser for den regnskabsmæssige behandling af grønne 
certifikater, men i praksis synes der at være enighed om, at de enten kan klassificeres og 
behandles som enten varebeholdninger eller immaterielle aktiver. For virksomheder, der 
”producerer” grønne certifikater med henblik på salg eller erhverver dem med henblik på 
videresalg, vil der være formentlig være tale om varebeholdninger.   

3.3.10. Fastprisaftaler om køb af energi (ÅRL B-D/IFRS) 
Mange virksomheder har indgået aftaler om levering af strøm til en fast pris. Disse aftaler 
betegnes ofte som ”power purchase agreements” (PPA). 

Nogle fastprisaftaler er indgået direkte med leverandøren af strøm, mens andre fastpris-
aftaler er indgået med en tredjepart, der nettoafregnes på basis af udviklingen i prisen på 
strøm. Hvis aftalen er indgået med den direkte leverandør af strøm, og virksomheden til 
eget brug og til enhver tid aftager mindst den mængde strøm, der er aftalt, skal aftalen 
ikke løbende indregnes i regnskabet, idet den anses som en aftale om fysisk levering af 
en vare på et fremtidigt tidspunkt. Sådanne aftaler benævnes ofte gensidig bebyrdende 
aftaler (executory contracts) eller aftaler til eget brug (own use contracts).  

Er en fastprisaftale derimod indgået med en tredje part, der ikke leverer strøm direkte til 
virksomheden, hvilket kan være en producent, der leverer til virksomheden via en mel-
lemmand, fx en distributør, og aftalen derfor nettoafregnes overfor producenten på basis 
af udviklingen i prisen på strøm, er der tale om et afledt finansielt instrument (et derivat), 
der skal indregnes og måles til dagsværdi. Efterfølgende reguleringer af dagsværdien skal 
som udgangspunkt indregnes i resultatopgørelsen. Hvis betingelserne for anvendelse af 
bestemmelserne for regnskabsmæssig sikring er opfyldt, kan ændringer i dagsværdien 
helt eller delvist indregnes direkte på egenkapitalen og reklassificeres til resultatopgørel-
sen, når den sikrede levering af strøm realiseres. 

4. IFRS 
4.1. Nye og ændrede internationale regnskabsstandarder mv., der 

træder i kraft for regnskabsåret 2022 og 2022/23 
4.1.1. IASB forlænger undtagelse i IFRS 16 vedr. COVID-19 relate-

rede nedslag i leasingydelser 
IASB udsendte i maj 2020 ændringer til IFRS 16 Leases, som gav leasingtager visse lempel-
ser i relation til behandlingen af reduktion eller udskydelse af leasingbetalinger foranledi-
get af COVID-19. Lempelserne var begrænset til leasingbetalinger, som forfaldt til beta-
ling senest den 30. juni 2021.  

IASB vedtog i marts 2021, som følge af de fortsat betydelige og forlængede effekter af 
COVID-19, at forlænge lempelserne, således at de kan anvendes på reduktioner i eller ud-
skydelser af leasingbetalinger, som oprindeligt forfaldt til betaling senest den 30. juni 
2022. Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder den 1. april 
2021 eller senere, med mulighed for førtidig anvendelse.  
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Læs mere i IFRS in Focus fra maj 2020 og i IFRS in Focus fra marts 2021, herunder om de 
særlige ikrafttrædelsesbestemmelser. 

4.1.2. Ændret IFRS 3, Referencer til framework 
IASB udsendte i maj 2020 ændringer til IFRS 3 Business Combinations, som opdaterer re-
ferencerne i IFRS 3 til den i 2018 opdaterede IFRS begrebsramme. Referencerne blev ikke 
opdateret ved implementeringen af den nye begrebsramme i 2018, da dette kunne med-
føre en konflikt mellem bestemmelserne i IFRS 3 og begrebsrammen. 

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

a) at for transaktioner og andre begivenheder omfattet af IAS 37 og IFRIC 21 anvendes 
disse i stedet for IFRS begrebsrammen til identifikation af overtagne forpligtelser i virk-
somhedssammenslutningen, og 

b) at eventualaktiver overtaget i en virksomhedssammenslutning ikke indregnes i over-
tagelsesbalancen.  

Ændringen gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2022 eller senere. Tidli-
gere anvendelse er tilladt. 

Læs mere i IFRS in Focus fra maj 2020.  

4.1.3. Ændret IAS 16, Indtægter fra anlægsaktiver under opførelse 
IASB udsendte i maj 2020 ændringer til IAS 16 Property, Plant and Equipment vedrørende 
indtægter fra anlægsaktiver under opførelse. 

Efter den gældende IAS 16 indregnes omkostninger forbundet med afprøvning af, om et 
anlægsaktiv fungerer korrekt, med fradrag af nettoavancen fra salg af enheder, der er 
produceret, som tillæg til kostprisen på et materielt anlægsaktiv.  

Ændringen medfører, at indtægter fra et aktiv under opførelse samt omkostninger med-
gået til produktion af de solgte varer skal indregnes i resultatopgørelsen. Der skal oplyses 
om indtægter og omkostninger indregnet i resultatopgørelsen fra producerede varer, 
som ikke stammer fra virksomhedens ordinære aktiviteter (fx varer produceret på an-
lægsaktiver under opførelse), samt hvilke linjer i resultatopgørelsen, de er indregnet i. 

Ændringen gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2022 eller senere. Tidli-
gere anvendelse er tilladt. Ændringen skal implementeres med tilbagevirkende kraft, 
men kun for materielle anlægsaktiver, som færdiggøres efter første dag i sammenlig-
ningsperioden. 

Læs mere i IFRS in Focus fra maj 2020. 

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

IASB udsendte i maj 2020 ændringer til IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Con-
tingent Assets, som præciserer, hvilke omkostninger der skal medtages ved opgørelsen af 
omkostninger forbundet med opfyldelsen af en kontrakt, når det vurderes, om en kon-
trakt er tabsgivende. 

Ændringen præciserer, at omkostninger forbundet med opfyldelse af kontrakten omfat-
ter omkostninger, som relaterer sig direkte til kontrakten. De består af både  

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

Ændringen medfører, at indtægter fra et 
aktiv under opførelse samt omkostnin-
ger medgået til produktion af de solgte 
varer skal indregnes i resultatopgørel-
sen. 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/ifrs-16-amendment-covid
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2021/ifrs-16-amendments
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/package-of-narrow-scope-amendments
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/package-of-narrow-scope-amendments
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b) allokering af andre omkostninger, som er direkte relateret til opfyldelsen af kontrak-

ten, såsom afskrivninger af anlægsaktiver, der anvendes til opfyldelse af kontrakten. 

Ændringen gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2022 eller senere. Tidli-
gere anvendelse er tilladt. Ændringen gælder for de kontrakter, hvor virksomheden ikke 
har opfyldt alle sine forpligtelser ved begyndelsen af det regnskabsår, hvori ændringen 
implementeres. Sammenligningstal korrigeres ikke. 

Læs mere i IFRS in Focus fra maj 2020. 

4.1.5. Forbedringer af IFRS’er (2018-2020) 
Som led i sit årlige forbedringsprojekt udsendte IASB i maj 2020 Annual Improvements to 
IFRS Standards 2018–2020 Cycle. 

I de årlige forbedringsprojekter foretager IASB nødvendige korrektioner af uoverens-
stemmelser mellem standarderne eller præciserer eksisterende bestemmelser i standar-
derne. Ændringerne omfatter: 

IFRS/IAS Omhandler  

IFRS 1 First-time Adop-
tion of International 
Financial Reporting 
Standards 

De nuværende regler tillader, at et datterselskab, som bliver førstegangsaflægger 
senere end moderselskabet, kan måle dets aktiver og passiver til den bogførte 
værdi, som er medtaget i moderselskabets konsolidering. 

Ændringen til IFRS 1 gør det nu muligt for datterselskabet også at måle akkumule-
rede valutakursregulering af udenlandske enheder til den bogførte værdi af disse i 
moderselskabets koncernregnskab, korrigeret for effekterne af konsolidering og om-
vurderinger i forbindelse med moderselskabets køb af dattervirksomheden. Associe-
rede virksomheder og Joint Ventures kan anvende tilsvarende undtagelse. 

IFRS 9 Financial Instru-
ments 

Under IFRS 9 kan et nyt lån anses som en modifikation af et hidtidigt lån, hvis låne-
betingelserne for det nye lån ikke er væsentligt forskellige fra det hidtidige lån. Her-
under skal nutidsværdien af det nye låns pengestrømme afvige med mindre end 10 
% fra nutidsværdien af det hidtidige låns pengestrømme.  

Ændringen til IFRS 9 præciserer, hvilke gebyrer der medtages i 10 % testen. Gebyrer 
medtages, når de er betalt eller modtaget mellem långiver og låntager, herunder ge-
byrer, der er betalt eller modtaget af enten långiver eller låntager på den andens 
vegne. 

Ændringen skal implementeres med fremadrettet effekt. 

IFRS 16 Leases 

 

Illustrativt eksempel nr. 13 til IFRS 16 viser godtgørelse i relation til indretning af le-
jede lokaler (”lease incentive”). Eksemplet indeholder ikke en klar konklusion på, om 
godtgørelsen opfylder definitionen på et leasing-incitament, som skal behandles i 
overensstemmelse med IFRS 16, eller en kompensation, som modregnes i kostpri-
sen for indretning af lejede lokaler. 

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

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/package-of-narrow-scope-amendments
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IFRS/IAS Omhandler  

IAS 41 Agriculture Ændringen i IAS 41 sikrer, at der er konsistens imellem standarden og IFRS  
13 Fair Value Measurement vedrørende anvendelse af før skat diskonteringsrente 
og før skat pengestrømme 

Ændringen skal implementeres med fremadrettet effekt. 

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2022 eller se-
nere. Tidligere anvendelse er tilladt. 

Læs mere i IFRS in Focus fra maj 2020. 

4.2. Nye og ændrede internationale regnskabsstandarder mv., der 
gælder for efterfølgende regnskabsår3 

4.2.1. Ændret IAS 1, Oplysning om anvendt regnskabspraksis  
IASB udsendte den 12. februar 2021 ændringer til IAS 1 Presentation of Financial State-
ments og IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements vedr. beskrivelse af 
anvendt regnskabspraksis. 

Med ændringen præciseres det, at virksomheden skal give oplysninger om ”væsentlig” 
anvendt regnskabspraksis i stedet for ”betydelig” anvendt regnskabspraksis, som tidli-
gere krævet af IAS 1. Der tilføjes desuden yderligere vejledning i IAS 1 (og i IFRS Practice 
Statement 2) til identificering af væsentlig anvendt regnskabspraksis. 

Information vedrørende anvendt regnskabspraksis er væsentlig, hvis den, sammen med 
yderligere information i regnskabet, med rimelighed kan forventes at påvirke de primære 
regnskabsbrugeres beslutninger, som træffes på baggrund af virksomhedens regnskaber. 

Anvendt regnskabspraksis vedrørende uvæsentlige transaktioner, begivenheder og for-
hold er uvæsentlig og skal ikke oplyses, medmindre arten af de pågældende transaktio-
ner mv. gør, at beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis er væsentlig. 

Standardiseret information eller information, som blot gentager ordlyden i de respektive 
IFRS-standarder, er mindre relevant for regnskabsbruger og er således ikke nødvendigvis 
væsentlig selvom den vedrører væsentlige transaktioner, begivenheder eller forhold. 

I følgende situationer vil virksomheden sandsynligvis vurdere, at en anvendt regnskabs-
praksis er væsentlig: 

• Regnskabspraksis er ændret i perioden 

• Virksomheden har foretaget valg mellem alternativer tilladt i IFRS-standarder 

• Virksomheden har anvendt IAS 8 til fastlæggelse af regnskabspraksis på et område, 
som ikke er direkte reguleret i en IFRS-standard 

• Regnskabspraksis vedrører et område, der kræver udøvelse af væsentlige ledelses-
mæssige skøn og vurderinger 

• Regnskabspraksis vedr. komplekse regnskabsmæssige problemstillinger, og hvor be-
skrivelsen er væsentlig for regnskabsbrugernes forståelse af transaktionerne, begi-
venhederne eller forholdene 

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

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/package-of-narrow-scope-amendments
http://www.efrag.org/Endorsement
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Ændringerne gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere. Tidli-
gere anvendelse er tilladt. 

Læs mere i IFRS in Focus fra februar 2021.  

4.2.2. Ændret IAS 8, Definition af regnskabsmæssige skøn  
IASB udsendte den 12. februar 2021 ændringer til IAS 8 Accounting Policies, Changes in 
Accounting Estimates and Errors. 

Formålet med ændringerne er at tydeliggøre forskellen mellem anvendt regnskabspraksis 
og regnskabsmæssige skøn. Forskellen er vigtig, da ændring i anvendt regnskabspraksis 
skal ske med tilbagevirkende kraft, mens ændringer i regnskabsmæssige skøn skal be-
handles fremadrettet. 

Regnskabsmæssige skøn defineres som ”monetære beløb i regnskaber, som er påvirket 
af målingsusikkerhed”. Udøvelsen af regnskabsmæssige skøn involverer anvendelse af 
vurderinger og forudsætninger baseret på senest tilgængelig og pålidelig information, 
samt anvendelse af værdiansættelsesteknikker/-modeller. 

Standarden nævner følgende eksempler på regnskabsmæssige skøn: 

• Hensættelse til forventede kredittab (IFRS 9 Financial Instruments) 

• Nettorealisationsværdi for varebeholdninger (IAS 2 Inventories) 

• Dagsværdi af et aktiv eller en forpligtelse (IFRS 13 Fair Value Measurement) 

• Afskrivninger af materielle anlægsaktiver (IAS 16 Property, Plant and Equipment) 

• Hensættelse til garantiforpligtelse (IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Con-

tingent Assets) 

Ændringer i input eller værdiansættelsesteknikker/-modeller er en ændring i regnskabs-
mæssige skøn medmindre der er tale om en korrektion af en fejl i tidligere regnskabsperi-
oder. Ændringen i et regnskabsmæssigt skøn som følge af ny information og/eller ny vi-
den, er ikke korrektion af en fejl. 

Ændringerne gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2023 eller senere. Tidligere 
anvendelse er tilladt. 

Læs mere i IFRS in Focus fra februar 2021.  

4.2.3. Ændret IAS 12, Udskudt skat vedrørende aktiver og forplig-
telser som stammer fra en enkelt transaktion  

IASB udsendte den 7. maj 2021 ændring til IAS 12 Income Taxes. 

IAS 12 indeholder en undtagelsesbestemmelse vedr. indregning af udskudt skat som op-
står ved første indregning af et aktiv eller en forpligtelse, og hvor transaktionen ikke er 
en virksomhedssammenslutning og ikke påvirker regnskabsmæssigt eller skattemæssigt 
resultat (første-indregnings-undtagelsen). Det var uklart om første-indregnings-undtagel-
sen skulle anvendes i visse tilfælde, hvor en transaktion medførte samtidig indregning af 
et aktiv og en forpligtelse, fx (men ikke begrænset til) ved indregning af leasingkontrakter 
eller indregning af en retableringsforpligtelse med modpost på anlægsaktiver. 

Ændringen tilføjer en yderligere undtagelse til første-indregnings-undtagelsen. 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2021/accounting-policies
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2021/accounting-estimates
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Det betyder, at første-indregnings-undtagelsen ikke skal anvendes for transaktioner, som 
medfører lige store skattepligtige og fradragsberettigede midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der skal således indregnes udskudt skat af 
fx leasingaktiver og leasingforpligtelser. 

I visse tilfælde er den bogførte værdi af et leasingaktiv forskellig fra den bogførte værdi af 
leasingforpligtelsen ved første indregning. Det kan fx være tilfældet, hvis der i den bog-
førte værdi af leasingaktivet medtages direkte omkostninger forbundet med indgåelsen 
af leasingkontrakten, og eventuelle forudbetalte leasingydelser. Første-indregnings-und-
tagelsen gælder heller ikke for disse forskelle, og forskellen mellem den udskudte skat på 
aktivet og forpligtelsen ved første indregning indregnes i resultatopgørelsen. 

Et udskudt skatteaktiv og en udskudt skatteforpligtelse indenfor samme juridiske enhed 
og jurisdiktion kan som hovedregel modregnes i balancen. I noterne skal fradragsberetti-
gede og skattepligtige midlertidige forskelle imidlertid vises brutto. 

Ændringerne gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2023 eller senere. Tidligere 
anvendelse er tilladt. 

Læs mere i IFRS in Focus fra maj 2021. 

4.2.4. Ændring til IFRS 16, Leases 
IASB udsendte i september 2022 ændringer til IFRS 16 Leasing vedrørende den efterføl-
gende behandling af leasingforpligtelser, som opstår i forbindelse med sale-and-lease-
back transaktioner.  Ændringerne er alene relevante i situationer, hvor virksomheden har 
indgået sale-and-leaseback transaktioner, hvor leasingbetalingerne helt eller delvist er 
variable og ikke baseret på et index eller en rate.  

I en sale-and-leaseback transaktion skal leasingaktivet (right-of-use asset) måles til en 
forholdsmæssig andel af den bogførte værdi af det solgte aktiv umiddelbart inden salget, 
svarende til den andel af aktivet som virksomheden fortsat har kontrol over i kraft af lea-
singaktivet. Virksomheden kan således ikke indregne gevinst ved salg af aktivet på den 
del, som virksomheden fortsat har kontrol over i kraft af leasingaktivet. IFRS 16 foreskri-
ver ikke eksplicit, hvordan andel af aktivet eller gevinst/tab ved salget skal opgøres. 

Ændringerne til IFRS 16 præciserer, at den efterfølgende måling af en leasingforpligtelse 
opstået ifm. en sale-and leaseback-transaktion skal ske på en måde, som ikke medfører 
indregning af gevinst eller tab relateret til den del af det solgte aktiv, som virksomheden 
fortsat har kontrol over i kraft af leasingaktivet. 

Ændringen tilføjer desuden to illustrative eksempler til IFRS 16, som beskriver to mulige 
metoder for den efterfølgende måling af leasingforpligtelsen.  

Ændringerne gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2024 eller senere. Tidli-
gere anvendelse er tilladt – i Danmark dog ikke før ændringerne er godkendt i EU. 

Læs mere i iGAAP in Focus fra september 2022.  

Der skal indregnes udskudt skat af fx lea-
singaktiver og leasingforpligtelser. 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2021/deferred-tax-amendments
https://www.iasplus.com/en/publications/global/igaap-in-focus/2022/ifrs-16
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4.2.5. Ændret IAS 1, Klassifikation af gæld som kort- eller langfri-
stet 

IASB udsendte i oktober 2022 ændringer til IAS 1 Presentation of Financial Statements 
vedrørende klassifikation af gæld, som indeholder særlige betingelser i form af co-
venants. Ændringerne præciserer, at covenants, der først skal opfyldes på et tidspunkt 
efter balancedagen, ikke påvirker klassifikationen af gælden pr. balancedagen. Til gen-
gæld indføres der nye oplysningskrav vedrørende gæld med covenants, herunder krav 
om beskrivelse af covenants og bogført værdi af gæld, som indeholder covenants. 

Desuden skal der oplyses om forhold, som indikerer, at virksomheden vil have vanskeligt 
ved at opfylde covenants efter balancedagen. 

Baggrund 
IASB udsendte i januar 2020 ændringer til IAS 1 vedrørende klassifikation af gæld som 
kort- eller langfristet. Efter ændringerne i 2020 påvirkede covenants, der skulle opfyldes 
indenfor 12 måneder efter balancedagen, klassifikationen af gælden pr. balancedagen. 
IFRIC modtog efterfølgende spørgsmål vedrørende håndtering af dette i forhold til nogle 
konkrete eksempler på covenants, der skulle opfyldes indenfor 12 måneder efter balan-
cedagen, og det blev i behandlingen af disse konstateret, at de ændrede bestemmelser 
havde nogle uhensigtsmæssige og utilsigtede konsekvenser. Dette er korrigeret med de 
netop udsendte ændringer til IAS 1 fra oktober 2022. 

Ændringer i forhold til udsendt udkast 
I forhold til udkastet til ændringerne vedrørende klassifikation af gæld med covenants, 
har IASB besluttet ikke at gå videre med kravet om særskilt præsentation i balancen af 
gæld med covenants. Det foreslåede krav om oplysning af, hvorvidt virksomheden på ba-
lancedagen opfylder covenants, der først skal opfyldes efter balancedagen, samt hvorvidt 
virksomheden forventer at opfylde disse covenants på tidspunktet, hvor de skal opfyldes, 
har ligeledes ikke fundet vej til de endelige ændringer. 

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår der begynder den 1. januar 2024 eller senere. 
Samtidig udskydes ikrafttrædelsesdatoen for ændringer til IAS 1 vedrørende klassifikation 
af gæld som kort- eller langfristet, som IASB udsendte i januar 2020 (jf. nedenfor) også til 
1. januar 2024. 

Ændringer udsendt i januar 2020, der ikke påvirkes af ændringerne udsendt i oktober 
2022  
Ændringerne udsendt i januar 2020 vedrører alene præsentation af forpligtelser i balan-
cen, og der er ingen ændringer i bestemmelserne om indregning, måling og oplysninger 
om forpligtelserne. 

Ændringerne præciserer: 

a) Klassifikationen af forpligtelser som enten kort- eller langfristede skal ske på grund-
lag af de rettigheder (”rights”), der eksisterer på balancedagen.  

b) Både IAS 1, afsnit 69d og IAS 1, afsnit 73 ændres, så begge afsnit refererer til ret-
tigheden til at udskyde afvikling af forpligtelsen, og i begge afsnit præciseres, at det 
alene er rettigheder pr. balancedagen, som har betydning for klassifikationen af for-
pligtelsen pr. balancedagen. 

c) Hvis rettigheden til at udskyde afvikling af forpligtelsen er betinget af, at virksomhe-
den opfylder covenants, eksisterer rettigheden på balancedagen kun, hvis virksom-
heden opfylder disse covenants på balancedagen. Det gælder, uanset at modparten 
først tester opfyldelsen af disse coventants på et senere tidspunkt. 

Covenants, der først skal opfyldes på et 
tidspunkt efter balancedagen, påvirker 
ikke klassifikationen af gælden pr. balan-
cedagen. 
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d) Klassifikationen er ikke afhængig af forventninger om, hvorvidt en virksomhed vil ud-
nytte sin ret til at udskyde afviklingen af en forpligtelse.  

e) Afvikling af en forpligtelse refererer til overførsel af kontanter, egenkapitalinstru-
menter, andre aktiver eller tjenesteydelser til modparten. 

Læs mere om ændringerne fra oktober 2022 i iGAAP om Focus, november 2022. Læs 
mere om ændringerne fra januar 2020 i IFRS in Focus fra januar 2020. 

4.2.6. IFRS 17 Insurance Contracts 
IASB udsendte i maj 2017 IFRS 17 om forsikringsselskabers behandling af forsikringskon-
trakter. IASB har desuden udsendt ændringer til IFRS 17 i juni 2020 og i december 2021. 
Deloittes vurdering er, at det vil kræve en stor indsats at implementere IFRS 17, idet de 
nye krav påvirker både de interne processer og forsikringsselskabernes regnskabspræ-
sentation betydeligt. Den nye standard skulle træde i kraft for regnskabsår, der begynder 
den 1. januar 2021 eller senere, men ikrafttræden er udskudt, så den træder i kraft for 
regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere. 

Forsikringsselskabers mulighed for at udskyde implementeringen af IFRS 9 er ligeledes 
udskudt til 2023. Læs mere herom på IASB's hjemmeside.  

Læs mere i IFRS in Focus fra maj 2017, IFRS in Focus fra juni 2020,  IFRS in Focus fra de-
cember 2021 og på IASPlus. 

4.3. IASB’s arbejdsplan 
IASB opdaterer løbende en arbejdsplan, hvori status på IASB’s projekter angives. Du fin-
der IASB’s arbejdsplan på IASB’s hjemmeside, hvor du også kan læse om de enkelte pro-
jekter. 

5. Regnskabskontrollen 
5.1. Regnskabskontrollen i Danmark 
5.1.1. Regnskabskontrollen 2021 
Finanstilsynet og ERST udsendte i maj 2022 en opsummering af regnskabskontrollen for 
2021 og status på det seneste års kontrol samt en kort redegørelse for de konstaterede 
fejl.  Redegørelsen viser, at der fortsat findes en del fejl i de kontrollerede års- og delårs-
rapporter for børsnoterede selskaber.  

ERST og Finanstilsynet havde i 2021 særligt fokus på de fælleseuropæiske temaer, som 
ESMA havde fastlagt for 2020 årsrapporterne. Temaerne var forhold relateret til anven-
delsen af IAS 1, IAS 36, IFRS 9 og IFRS 7 og IFRS 16 samt forhold i ledelsesberetningen 
vedrørende omtale af effekten på virksomheden af COVID-19-udbruddet, og den regn-
skabsmæssige indregning af de eventuelle effekter heraf. 

Læs redegørelsen for Finanstilsynets og ERSTs regnskabskontrol 2021 på Finanstilsynets 
hjemmeside. 

5.1.2. Væsentlige og principielle afgørelser 
På Finanstilsynets hjemmeside offentliggøres alle væsentlige og principielle afgørelser 
samt korte resuméer af sager, hvor Finanstilsynet eller ERST har givet en påtale eller et 
påbud til en virksomhed for en overtrædelse. Nedenfor er en kort opsummering af ho-
vedbudskaberne i afgørelser, som er offentliggjort siden udsendelsen af Deloitte ÅrsNyt 
2021. Hvis en eller flere afgørelser vurderes relevante, anbefaler vi, at afgørelsen og be-
grundelsen herfor læses i sin helhed. 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/igaap-in-focus/2022/ias-1-amendments
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/ias-1
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-17-insurance-contracts/
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2017/ifrs-17
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/ifrs-17
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2021/ifrs-17-amendments
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2021/ifrs-17-amendments
https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs-17
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/
https://www.finanstilsynet.dk/Tal-og-Fakta/Rapporter/Finanstilsynets-og-Erhvervsstyrelsens-redegorelse-for-regnskabskontrol/Regnskabskontrol2021
https://www.finanstilsynet.dk/Tal-og-Fakta/Rapporter/Finanstilsynets-og-Erhvervsstyrelsens-redegorelse-for-regnskabskontrol/Regnskabskontrol2021
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol?searchString=&facets=()&options=(take:20)(skip:0)(sort:)
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Januar 
2022 

 

Oplysninger i en 
særskilt bære-
dygtighedsrap-
port skal indar-
bejdes i den lov-
pligtige del af le-
delsesberetnin-
gen 

En virksomhed fik i forbindelse med en regnskabskontrol af en årsrapport 
for 2020 påbudt fremadrettet at indarbejde oplysninger i ledelsesberetnin-
gen, som virksomheden har offentliggjort i en særskilt bæredygtighedsrap-
port efter tidspunktet for offentliggørelse af årsrapporten for 2020.  

Det var ERST’s opfattelse, at oplysningerne i bæredygtighedsrapporten ud-
dyber de begrænsede oplysninger, som er medtaget i årsrapporten om 
samfundsansvar (ÅRL § 99a), det underrepræsenterede køn (ÅRL § 99b) og 
mangfoldighed (ÅRL § 107d). Det er derfor ERST’s vurdering, at oplysnin-
gerne i bæredygtighedsrapporten ikke er et supplement til oplysningerne i 
ledelsesberetningen, men at oplysningerne er helt nødvendig for, at rede-
gørelserne opfylder kravene hertil i ÅRL. Virksomheden fik derfor påbudt 
fremadrettet: 

• at medtage alle oplysninger, som er omfattet af kravene til de lovpligtige 
redegørelser i henhold til ÅRL §§ 99 a, 99 b og 107 d i ledelsesberetnin-
gen i årsrapporten, eller 

• at medtage en henvisning i ledelsesberetningen i årsrapporten til den 
særskilte bæredygtighedsrapport og offentliggøre bæredygtighedsrap-
porten senest samtidig med at årsrapporten bliver tilgængelig for of-
fentligheden. 

Februar 
2022 

 

Manglende op-
lysninger om net-
toomsætning og 
valutarisici 

En virksomhed fik i forbindelse med en regnskabskontrol af en årsrapport 
for 2020 påbudt fremadrettet at medtage følgende supplerende oplysnin-
ger: 

Oplysninger om omsætning:  Virksomheden har i årsrapporten oplyst om 
omsætningen fordelt på kategorier, som krævet af IFRS 15, afsnit 114, og 
virksomhedens præsentationspligtige segmenter i henhold til IFRS 8. Der er 
ikke oplyst om forholdet mellem omsætning opdelt efter IFRS 15 og efter 
IFRS 8, som er krævet jf. IFRS 15, afsnit 115.  Oplysningerne efter IFRS 15, 
afsnit 115, kan enten gives som en beløbsmæssig specifikation af omsæt-
ningen eller som en verbal forklaring. Den verbale forklaring kan fx være, 
hvilke omsætningskategorier, jf. IFRS 15, der indgår i de enkelte segmen-
ters omsætning.  

I følsomhedsanalysen vedrørende ændringer af valutakurser skal virksom-
heden medtage tilgodehavender hos dattervirksomheder i fremmed valuta 
jf. IFRS 7, afsnit 40. Efter IFRS 7, afsnit 40 skal der medtages en følsomheds-
analyse for hver type markedsrisiko, som virksomheden er udsat for ved 
regnskabsårets afslutning, med angivelse af, hvordan resultat og egenkapi-
tal ville være blevet påvirket af ændringer i den relevante risikovariabel, 
som var rimeligt sandsynlige på det tidspunkt. Tilgodehavender hos datter-
virksomheder i fremmed valuta, som ikke anses for værende en integreret 
del af investeringen i dattervirksomheden medfører indregning af valuta-
kursændringer i resultatopgørelsen, også i koncernregnskabet, og disse 
skal derfor medtages i følsomhedsanalyser af valutakursrisici. 

April 2022 

 

Manglende op-
lysninger om kor-
ruptionssag i re-
degørelse for 
samfundsansvar 

En virksomhed fik i forbindelse med en regnskabskontrol af årsrapporten 
for 2019 en påtale for, at en sag om mulig korruption ikke var omtalt i virk-
somhedens redegørelse for samfundsansvar, hvilket var i strid med ÅRL § 
99a. Virksomheden fik alene en påtale, da forholdet var omtalt i årsrappor-
ten for 2020. 

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2022/030122Pandora
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2022/030122Pandora
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2022/SimCorp_220222
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2022/SimCorp_220222
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2022/FLSmith_070422


Deloitte ÅrsNyt 2022  

36 
 

Afgørelse Emne Hovedbudskab 

Virksomheden havde siden 2015 været bekendt med en sag om mulig kor-
ruption. Sagen vedrører en medarbejder i virksomheden og dennes ageren 
som medarbejder, men virksomheden er ikke som selskab part i sagen. Det 
fremgår af virksomhedens redegørelse for samfundsansvar, at virksomhe-
den har en politik for bekæmpelse af korruption, men virksomheden havde 
ikke givet oplysninger om den konkrete korruptionssag, om virksomhedens 
involvering i sagen eller om de samfundsmæssige eller økonomiske konse-
kvenser for virksomheden. Da virksomheden ikke i tidligere år havde oplyst 
om sagen, skulle virksomheden have oplyst, at der ved sagen blev konsta-
teret et brud på virksomhedens retningslinjer i forhold til korruption. Dette 
gælder uagtet, at det er en medarbejder, der har tilsidesat interne ret-
ningslinjer, da sagen vedrører virksomheden. 

April 2022 Indregning af ud-
skudt skatteaktiv 
og manglende 
oplysninger 

I en regnskabskontrolsag af en årsrapport for 2020, hvor aflæggelse af års-
rapport for 2021 var nært forestående, gav Finanstilsynet en bank påbud 
om i 2021 årsrapporten at: 

1) Undlade at indregne et udskudt skatteaktiv og behandle forholdet som 
en fejl ved korrektion med tilbagevirkende kraft. Banken havde i årsrappor-
ten for 2020 indregnet et væsentligt udskudt skatteaktiv. Bankens første 
regnskabsår var 2019 og banken havde i 2019 og 2020 væsentlige negative 
regnskabsmæssige resultater. Det var Finanstilsynet vurdering, at banken 
ikke havde fremlagt tilstrækkeligt overbevisende dokumentation for ind-
regning af skatteaktivet. Historikken fra den virksomhed, som banken 
havde overtaget en låneportefølje fra, udgjorde ikke et objektivt verificer-
bart bevis for, at banken kunne opnå positiv indtjening fremadrettet og 
kunne dermed ikke retfærdiggøre indregning af det udskudte skatteaktiv. 
Endvidere kom der i 2020 en væsentlig ændring i reguleringen for den type 
udlån, som udgjorde bankens hovedaktivitet, der begrænsede indtjenings-
mulighederne. 

2) Medtage en række oplysninger som manglede i årsrapporten for 2020, 
herunder vederlag for hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen, 
henvisning til hvor vederlagspolitikken forefindes og sammenligningstal for 
oversigten over ændringer i udskudt skat. 

November 
2022 

 

Manglende op-
lysninger om 
CSR-forhold mv. 

I en regnskabskontrolsag af en virksomheds årsrapport for 2020/21 har 
ERST konstateret nedenstående mangler og påbudt virksomheden at med-
tage nedenstående oplysninger i virksomhedens årsrapport for 2021/22, 
som på afgørelsestidspunktet var nært forestående.  

1) Vedrørende samfundsansvar jf. ÅRL § 99a manglede oplysninger om: 
- Virksomhedens politik for menneskerettigheder, bekæmpelse af kor-

ruption og bestikkelse. 
- Resultater for samfundsansvar for de områder, hvor virksomheden 

har implementeret politikker. 
- Brug af nøgleresultatindikatorer i forhold til samfundsansvar. 

2) I redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen mang-
lede en forklaring på, hvorfor måltallet ikke var nået, og at fristen for at 
opnå måltallet var ændret.  

3) I specifikation af omsætningen i henhold til IFRS 8 manglede oplysnin-
ger om størrelsen af omsætningen i Danmark (virksomhedens hjemland) 
og til samtlige fremmede lande, hvis omsætningen til disse andre lande 

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2022/FacitBank_290422
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2022/InterMail_031122
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2022/InterMail_031122
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er væsentlig, jf. IFRS 8, afsnit 33. Det er ikke nok at oplyse om omsæt-
ningens fordeling på regioner. 

4) Oplysninger om følsomheder overfor valutakursrisici. 
5) Oplysninger om før skat tilbagediskonteringssatser benyttet i værdifor-

ringelsestests. 
6) Dagsværdien af fastforrentede gældsposter. 
 
Afgørelsen viser bl.a., at ERST har fokus på virksomhedernes rapportering 
om samfundsansvar, herunder at der rapporteres på alle lovkrævede for-
hold, jf. ÅRL § 99a, når en virksomhed omtaler politikker, retningslinjer mv. 
vedrørende emner indenfor samfundsansvar. 

 

5.2. Regnskabskontrollen i EU 
5.2.1. Regnskabskontrol i EU – udvalgte afgørelser 
ESMA udsendte i maj 2022 det 26. uddrag fra databasen over afgørelser vedrørende 
IFRS-regnskaber, som er truffet af de nationale regnskabstilsyn. 

Databasen, som ikke er offentligt tilgængelig, er bl.a. etableret for at fremme en ensartet 
anvendelse af IFRS på tværs af EU-landene. Udvalgte uddrag fra databasen offentliggøres 
med henblik på, at virksomhederne kan følge med i, hvordan de nationale regnskabstil-
syn vurderer udfaldsrummet i fortolkningen af IFRS - det vil sige, hvad der efter tilsyne-
nes vurdering ligger indenfor henholdsvis uden for det accepterede udfaldsrum i henhold 
til IFRS. 

Emnerne i det 26. uddrag dækker perioden fra marts 2020 til november 2021, og er op-
summeret nedenfor. Hvis en eller flere afgørelser vurderes relevante, anbefaler vi, at af-
gørelsen og begrundelsen herfor læses i sin helhed. 

På ESMAs hjemmeside kan det 26. uddrag læses her. 

Nr. IFRS Emne 

I 
 

IFRS 9 Financial 
Instruments  

Forventet kredittab (ECL) vedrørende udlån til finansiering af ejendomme, der fi-
nansieres ved udstedelse af børsnoterede obligationer (fx realkreditlån), skal måles 
uden hensyntagen til kontraktvilkårene vedrørende de udstedte obligationer. Klau-
suler, hvorefter tilbagebetaling af obligationslån er begrænset til faktiske penge-
strømme modtaget fra ejendomsinvestorerne, opfylder således ikke definitionen af 
kreditsikkerheder i IFRS 9:B5.5.55.  

II IAS 2 Inventories  Måling af nettorealisationsværdi af varebeholdninger 
Forventede fremtidige betalinger som forfalder ved en forventet forlængelse af en 
eksklusivaftale med en kunde uden nogen fast forpligtelse for kunden til at erhverve 
varer, kan ikke tages i betragtning ved beregning af nettorealisationsværdien af va-
rebeholdninger omfattet af eksklusivaftalen.  

III IAS 2 Inventories  Ved beregning af nettorealisationsværdien af varebeholdninger, skal omkostninger 
til at effektuere salget omfatte alle omkostninger, der er nødvendige for at effektu-
ere salget, og ikke kun meromkostninger (incremental costs). Omkostningerne 
skulle således også inkludere generelle markedsførings- og distributionsomkostnin-

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1224_26th_extract_of_eecs_decisions.pdf


Deloitte ÅrsNyt 2022  

38 
 

Nr. IFRS Emne 

ger i forbindelse med salget af varebeholdningerne og ikke kun markedsføringsom-
kostninger relateret til en specifik kampagne målrettet de værdiforringede varebe-
holdninger. 

IV IFRS 15 Revenue 
from Contracts 
with Customers  

Indregning af omsætning over tid 
Hvis national lovgivning giver en kunde ret til opsigelse af en salgskontrakt, uagtet 
at der ikke er opsigelsesoptioner indarbejdet i kontrakten, skal muligheden for at 
opsige aftalen i henhold til national lovgivning og effekten heraf indgå i vurderingen 
af om omsætning skal indregnes over tid eller på et bestemt tidspunkt.  

V IFRS 15 Revenue 
from Contracts 
with Customers  

Ved vurdering af om en kontrakt indeholder et væsentligt finansieringselement, 
skal der ved sammenligningen af betalingstidspunkterne og tidspunktet for levering 
af varer, tages hensyn til tidspunkterne for alle betalinger og tidspunkterne for over-
førslen af varer i henhold til IFRS 15. Ved indregning af omsætning over tid jf. IFRS 
15:35(c), anses levering af varen at ske løbende. I det konkrete tilfælde forfaldt 80% 
af betalingen for varen først ved fysisk levering af det færdigproducerede aktiv, og 
der var derfor tale om et væsentligt finansieringselement.  

VI IFRS 15 Revenue 
from Contracts 
with Customers  

Betalinger fra en tidligere kunde, som følge af overtrædelse af udløbne licenser, skal 
præsenteres som andre driftsindtægter, og kan således ikke præsenteres som om-
sætning, da betalingen ikke sker, som følge af et eksisterende kundeforhold. 

VII IFRS 16 Leases  

IAS 36 Impair-
ment of assets  

Nedskrivningstest af pengestrømsfrembringende enheder, der omfatter et lea-
singaktiv (right-to-use asset): Ved måling af kapitalværdien (value in use) for den 
pengestrømsfrembringende enhed (CGU’en), skal de forventede leasingydelser ikke 
indregnes i de fremtidige pengestrømme. Hvis den bogførte værdi af leasingforplig-
telsen indgår i den samlede bogførte værdi af CGU’en (fordi CGU’en ikke ville kunne 
sælges uden at leasinggælden følger med), skal et tilsvarende beløb skal fratrækkes i 
genindvindingsværdien af CGU’en.  Endvidere skal leasingforpligtelsen indgå i vurde-
ringen af virksomhedens kapitalstruktur og den dertil knyttede gennemsnitlige 
rente, ved opgørelse af den diskonteringssats, som anvendes til beregning af kapi-
talværdien af CGU’en.  

VIII IAS 36 Impair-
ment of assets  

COVID-19 indikator for værdiforringelse: Virksomhedens aktiviteter, som bestod af 
søtransport, var væsentlig påvirket af forsamlings- og rejserestriktioner som følge af 
COVID-19. Effekten af COVID-19 udgjorde derfor væsentlige indikatorer for værdi-
forringelse, uanset den lange levetid for virksomhedens aktiver (skibe) og dermed 
forventede tilstrækkelige tid til at genvinde det tabte sammenholdt med aktivernes 
resterende levetid.  Virksomheden skulle derfor udarbejde en nedskrivningstest og 
give supplerende oplysninger herom.  

IX IAS 36 Impair-
ment of assets  

Identifikation af pengestrømsfrembringende enheder (CGU'er):  Lagerlokationer, 
som indeholdt varer både til virksomhedens onlinebutik og dens detailforretninger 
kunne ikke anses som selvstændige CGU’er (en CGU pr. lagerlokation). Lagerlokatio-
nerne skulle anses for virksomhedsaktiver, som skulle allokeres til de enkelte butik-
ker, da lagrene i høj grad var afhængige af pengestrømmene i detailforretningerne, 
som var identificeret som separate CGU'er. 

X IFRS 8 Segment 
information 

Virksomheden havde kun identificeret et driftssegment, hvilket ikke var korrekt. 
Virksomheden havde fem forretningsenheder, som alle opfyldte definitionen på 
driftssegmenter jf. kriterierne i IFRS 8:5. Fx modtog ledelsen oplysninger om "drifts-
resultat" pr. forretningsenhed, hver forretningsenhed havde separate ledere, bud-
getter blev allokeret på forretningsenhedsniveau osv. 
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Nr. IFRS Emne 

XI IAS 7 Statement 
of cashflow  

IAS 8 Accounting 
Policies, Changes 
in Accounting Es-
timates and Er-
rors  

Ændring i sammensætningen af likvide beholdninger  
En ændring i klassifikationen af en kassekredit til likvide beholdninger blev anset 
som en ændring i de faktiske forhold og ikke en ændring i anvendt regnskabspraksis 
og skulle derfor ikke rettes med tilbagevirkende kraft, men præsenteres som en af-
stemningspost i indeværende års pengestrømsopgørelse.  

 

5.2.2. ESMAs prioriteter for regnskabskontrol af 2022 regnskaber 
ESMA har den 28. oktober 2022 offentliggjort de temaer, som de europæiske tilsynsmyn-
digheder - i Danmark ERST og Finanstilsynet - vil have fokus på i forbindelse med regn-
skabskontrollen af de børsnoterede virksomheders 2022 årsrapporter.  

Fokusområderne for 2022 omfatter nedenstående områder, opdelt på den finansielle del 
af årsrapporten, den ikke-finansielle del af årsrapporten og andre forhold (APM’er og 
ESEF). 

 Finansielle del  Ikke-finansi-
elle del 

Andre forhold 
(APM’er og 
ESMA) 

Klimarelaterede forhold ✓ 1.1 ✓  2.1  

Ruslands invasion af Ukraine ✓  1.2 ✓  2.2 ✓ 3.1 

Makroøkonomiske situation ✓  1.3   

Oplysninger i henhold til artikel 8 i taksonomiforordningen  ✓ 2.3  

Rapporteringsomfang og data kvalitet  ✓ 2.4  

Identifikation af APM’er og afstemning heraf   ✓ 3.2 

ESEF-rapportering, herunder clob-opmærkning af noter   ✓ 3.3 

 

For hvert af emnerne i tabellen ovenfor indeholder notatet fra ESMA en detaljeret beskri-
velse af de oplysninger, som ESMA forventer, at virksomhederne medtager i årsrappor-
terne for 2022. I forhold til fokusområder relateret til den finansielle del (afsnit 1) uddy-
bes ovenstående emner under følgende underoverskrifter: 

1.1 
Klimarelaterede forhold 

1.2 
Ruslands invasion af Ukraine 

1.3 
Makroøkonomiske situation 

• Konsistens mellem regnskab og le-
delsesberetning 

• Værdiforringelse af ikke-finan-
sielle aktiver 

• Hensættelser, eventualforpligtel-
ser og eventualaktiver 

• Kvalitative og kvantitative oplys-
ninger om væsentlige påvirknin-
ger 

• Ophørte aktiviteter og aktiver 
bestemt for salg 

• Værdiforringelse af ikke-fi-
nansielle aktiver 

• Medarbejderforpligtelser 

• Omsætning 

• Finansielle instrumenter  
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1.1 
Klimarelaterede forhold 

1.2 
Ruslands invasion af Ukraine 

1.3 
Makroøkonomiske situation 

• Power purchase agreements 

• Fokuspunkter udmeldt for 2021 er 
fortsat relevant for 2022 årsrap-
porter. Læs dem her. 

• Oplysninger om vurderinger, 
væsentlige usikkerheder og 
going concern risici* 

• Værdiforringelse af ikke-finan-
sielle aktiver* 

• Værdiforringelse af finansielle 
instrumenter og andre finan-
sielle risici* 

• Ophør af kontrol, fælles kontrol 
og betydelig indflydelse* 

• Andre oplysninger, fx vedrø-
rende udskudte skatteaktiver, 
dagsværdimåling, valuta, hen-
sættelser og tabsgivende kon-
trakter* 

 

*ESMA henviser til de retningslinjer, der er udsendt vedrørende informationer mv. relate-
ret til effekten af krigen mellem Rusland og Ukraine, der bør medtages i halvårsrapporter 
jf. afsnit 5.2.3. 

 

Læs mere på IASPlus og på ESMAs hjemmeside. 

ESMAs nye retningslinjer for regnskabskontrollen og betydning for regnskabskontrollen 
i Danmark 
De lokale tilsynsmyndigheder kan beslutte at tilføje andre fokusområder til ovenstående. 
ERST har endnu ikke offentliggjort yderligere prioriteter for 2022 årsrapporter.  Af et in-
formationsbrev udsendt af ERST i november 2021 fremgår, at ESMAs opdaterede ret-
ningslinjer for regnskabskontrollen betyder, at styrelsen i større omfang end tidligere ved 
regnskabskontrollen vil spørge ind til væsentlige og risikofyldte områder i årsrapporterne. 
Dette gælder, selvom der ikke umiddelbart er indikationer på fejlinformation. Nettoom-
sætning er specifikt nævnt som en regnskabspost, som vil have styrelsens bevågenhed i 
forhold til hvordan virksomheden i henhold til IFRS 15 har indregnet, målt og oplyst om 

nettoomsætningen. Læs mere her. 

5.2.3. ESMA og IOSCO udsender retningslinjer vedrørende effekten 
af Rusland/Ukraine-konflikten og den økonomiske usikker-
hed 

ESMA har udsendt retningslinjer for hvilke informationer mv. relateret til effekten af kri-
gen mellem Rusland og Ukraine, der bør medtages i halvårsrapporterne pr. 30. juni 2022 
aflagt efter IAS 34, Interim Reports. Retningslinjerne kan også anvendes i forbindelse med 
aflæggelse af årsrapporter for 2022, jf. ESMAs prioriteter for regnskabskontrollen for 
2022 jf. afsnit 5.2.2.  

Retningslinjerne indeholder omtale om behovet for oplysninger om regnskabsmæssige 
skøn og væsentlig usikkerhed, herunder going concern-vurderinger, nedskrivninger og ri-
sici relateret til finansielle og ikke-finansielle aktiver, tab af kontrol over aktiviteter i de 
påvirkede lande, klassifikation af ophørte aktiviteter mv. efter IFRS 5 samt omtale af begi-
venheder efter balancedagen.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1186_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2021.pdf
https://www.iasplus.com/en/news/2022/10/esma-enforcement
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1320_esma_statement_on_european_common_enforcement_priorities_for_2022_annual_reports.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/boersnoterede-virksomheders-regnskabsaflaeggelse
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Tilsvarende har den internationale sammenslutning af børsmyndigheder IOSCO (The In-
ternational Organization of Securities Commissions) i november 2022 udsendt et notat, 
der oplister en række forhold, der skaber usikkerheder, herunder forsyningskrisen, kon-
sekvenser af COVID-19, krigen i Ukraine, stigende inflation, stigende rente, volatile valu-
takurser mv. Den heraf følgende økonomiske usikkerhed øger behovet for, at virksomhe-
derne i forbindelse med regnskabsaflæggelse vurderer, hvordan risici og usikkerheder 
kan eller har påvirket virksomhedens aktiviteter, finansielle forhold, pengestrømme og 
fremtidsudsigter og sikrer, at regnskabsbrugerne får nøjagtige, gennemsigtige og retti-
dige oplysninger herom.  

Du kan læse ESMAs retningslinjer her og IOSCOs notat her. 

5.2.4. Alternative Performance Measures 
I ESMAs prioriteter for regnskabskontrol af 2022 årsrapporter (se afsnit 5.2.2) gør ESMA 
virksomhederne opmærksom på anbefalingerne ved brug af APM’er (”Alternative Perfor-
mance Measures”). Anbefalingerne er beskrevet i ESMAs Guidelines on Alternative Per-
formance Measures, som blandt andet foreskriver:  

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

• At udstedere forklarer brugen af APM med henblik på at give brugerne mulighed 

for at forstå, hvorfor APM giver et bedre billede af virksomhedens perfor-

mance/udvikling end IFRS tal. 

• At udstedere også oplyser om den for det specifikke APM nærmest sammenlignelige 

post, subtotal eller total i regnskabet. 

• At APM suppleres med sammenligningstal og afstemninger herfor. 

• At APM afstemmes til det mest relevante tal i regnskabet, med forklaring af afstem-

ningsposterne. 

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

6. Selskabsret 
6.1. Årsberetning fra Komitéen for god Selskabsledelse 
Komitéen for god Selskabsledelse udsendte i september 2022 sin årsberetning for perio-
den 1. juli 2021 - 30. juni 2022 som omhandler komitéens arbejde med god selskabsle-
delse.   

Komitéen offentliggjorde i december 2020 reviderede Anbefalinger for god Selskabsle-
delse, som trådte i kraft for regnskabsår, der startede den 1. januar 2021 eller senere. 
Selskaber med kalenderårs regnskaber skulle derfor forholde sig til de nye anbefalinger 
første gang i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2021.  

Årsberetningen indeholder resultatet af den årlige undersøgelse af selskabernes efterle-
velse af Anbefalingerne for god Selskabsledelse. I lighed med tidligere år har ledelseseva-
lueringer og samfundsansvar været et fokusområde.  

Komitéens årsberetning indeholder herudover oplysninger om aktiviteter, som komitéen 
har beskæftiget sig med i det foregående år, samt opgaver komitéen vil foretage sig i det 
kommende år. Komitéen vil i det kommende år fortsat have fokus på de anbefalinger, 
hvor der er plads til forbedringer fx ledelsesevaluering. Endvidere vil komitéen fortsat 
have fokus på, om selskaberne følger anbefalingerne om samfundsansvar. 

Den økonomiske usikkerhed øger beho-
vet for, at virksomhederne i forbindelse 
med regnskabsaflæggelse vurderer, 
hvordan risici og usikkerheder kan eller 
har påvirket virksomhedens aktiviteter, 
finansielle forhold, pengestrømme og 
fremtidsudsigter og sikrer, at regnskabs-
brugerne får nøjagtige, gennemsigtige 
og rettidige oplysninger herom. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1277_public_statement_on_half-yearly_financial_reports_in_relation_to_russias_invasion_of_ukraine.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD720.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-esma-1415da.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-esma-1415da.pdf
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Compliance-undersøgelse – Anbefalinger for god selskabsledelse 
Den årlige compliance-undersøgelse, som omfatter årsrapporter for 2021 for 105 selska-
ber, viser, at de børsnoterede selskabers efterlevelse af Anbefalingerne for god selskabs-
ledelse generelt er meget høj. Undersøgelsen viser at:  

▪ 89,5 % af selskaberne følger helt eller delvist. 
▪ 9,8 % af selskaberne følger ikke, men forklarer, hvordan de i stedet har indrettet sig. 
▪ 0,6 % af selskaberne følger ikke, uden at forklare, hvordan de i stedet har indrettet 

sig. 

Den samlede efterlevelse af de enkelte anbefalinger er på 99,4 % i denne rapporterings-
periode, hvilket er en stigning i forhold til sidste år, hvor efterlevelsesprocenten lå på 
98,3 %. 

Anbefalinger med laveste efterlevelse er: 

▪ Anbefaling 1.4.2. om bestyrelsen godkender en skattepolitik 
▪ Anbefaling 3.4.2. om flertallet af et ledelsesudvalgs medlemmer er uafhængige. 

Der er tre selskaber, der ikke efterlever anbefaling 1.4.2. Der er også tre selskaber, der 
ikke efterlever anbefaling 3.4.2, mens der sidste år var fire selskaber, der ikke efterlevede 
anbefalingen, hvoraf et af selskaberne indgår i de tre selskaber, der ikke efterlevede i år.  

Læs mere i årsberetningen på Corporategovernance.dk. 

6.2. Ny vejledning om cybersikkerhed for bestyrelse og direktion 
I december 2022 udsendte Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer i sam-
arbejde med en række samarbejdspartnere Cybersikkerhed for bestyrelse og direktion, 
Vejledning og anbefalinger til styrkelse af strategiske cyberkompetencer (V4.0). Formålet 
med vejledningen er at etablere en fælles referenceramme for forståelsen af og arbejdet 
med strategi og risikostyring indenfor cybersikkerhed, herunder give inspiration til rap-
portering og spørgsmål om virksomhedens sårbarheder og sikkerheder.  

Vejledningen tager udgangspunkt i bestyrelsens opgaver og ansvar for selskabet, medar-
bejdere, forretningsplatform og værdiskabelse. Vejledning er udarbejdet, så den også kan 
anvendes af bestyrelser og direktioner i mindre og mellemstore virksomheder.   

Vejledningen foreskriver, at bestyrelsen har ansvaret for, at det samlede risikobillede af-
spejler de relevante cybersikkerhedsrisici. Bestyrelsen bør derfor udarbejde en cybersik-
kerhedsstrategi, som indeholder følgende temaer:  

1) Risikovurdering  
2) Risikoappetit 
3) Politikker, processer og beredskab  
4) Rapportering (og kontroller) 
5) Kultur 
6) Governance (og organisering) 

Komitéen for God Selskabsledelse og Komitéen for God Fondsledelse henviser til vejled-
ningen og anbefalingerne.  

6.3. Ændring af selskabsloven mv. 
Folketinget vedtog den 19. april 2022 lov om ændring af selskabsloven, søloven, lov om 
tjenester i informationssamfundet herunder visse aspekter af elektronisk handel, og for-
skellige andre love. De væsentlige ændringer til selskabsloven har til formål:  

https://corporategovernance.dk/aarsberetning-fra-komiteen-god-selskabsledelse-6
https://bestyrelsesforeningen.dk/wp-content/uploads/2022/12/Cybersikkerhed-for-Bestyrelser-Anbefalinger-til-Styrkelse-af-Cyberkompetencer-V4.0-December-2022.pdf
https://bestyrelsesforeningen.dk/wp-content/uploads/2022/12/Cybersikkerhed-for-Bestyrelser-Anbefalinger-til-Styrkelse-af-Cyberkompetencer-V4.0-December-2022.pdf
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• At fremme udenlandske aktionærers mulighed at stemme på generalforsamlingerne  
i de danske børsnoterede selskaber og dermed fremme aktivt ejerskab. 

• At give selskaber, der ikke er hjemmehørende i et EU- eller EØS-land, samme adgang 
til oprettelse af en filial i Danmark som selskaber, der er hjemmehørende i EU/EØS-
lande.  

Ændringerne til selskabsloven træder i kraft den 1. juli 2022. 

Læs den vedtagne lov (L117b) på Folketingets hjemmeside. 

6.4. Opdateret vejledning om revisionsudvalg 
I juni 2022 udsendte ERST en nyhed om, at de har opdateret vejledning om revisionsud-
valg samt tilhørende bilag. 

Vejledningen er primært opdateret i forhold til ændringer i revisorloven og ændringer i 
Anbefalinger for god Selskabsledelse. 

Opdateringen indeholder ikke ændringer til revisionsudvalgets opgaver. Efter vores op-
fattelse er de fem væsentligste ændringer til vejledningen:  

1) Revisionsudvalgets formand skal vælges af udvalgets medlemmer, af bestyrelsen, af 
tilsynsrådet eller årligt på virksomhedens generalforsamling.  

2) Revisionsvirksomheder, der har været omfattet af den lovpligtige kvalitetskontrol, 
skal senest fire uger efter modtagelsen af ERSTs rapport om kvalitetskontrollen 
skriftligt orientere revisionsudvalget.  

3) Revisornævnskendelser vedrørende revisorer og revisionsvirksomheder offentliggø-
res på Revisornævnets hjemmeside.  

4) Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) har den 16. marts 2021 
vedtaget en vejledning om udpegning af revisor i virksomheder af interesse for of-
fentligheden.  

5) Det er præciseret, at en ledende revisionspartner ikke kan indgå en ansættelseskon-
trakt for en ledende stilling hos revisionskunden før to år (afkølingsperiode) efter, at 
vedkommende er fratrådt som revisor. 

Læs mere i nyhed på Deloitte.dk 

7. Publikationer og værktøjer 
7.1. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder 
I Deloittes publikation, IFRS - Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, har 
vi kogt vores viden om IFRS ned til 370 sider, der giver et hurtigt overblik over regnskabs-
standarderne og de fortolkningsbidrag, der hører til – og ikke mindst de vigtigste forskelle 
mellem ÅRL og IFRS. Publikationen udkom i maj 2022 i sjette udgave opdateret med æn-
dringer til IFRS til og med 31. marts 2022. På Deloitte.dk bliver de enkelte kapitler lø-
bende opdateret ved væsentlige ændringer til de internationale regnskabsstandarder.  

Publikationen er relevant for økonomimedarbejdere, regnskabs- og økonomichefer, be-
styrelsesmedlemmer og revisionskomitémedlemmer i virksomheder, der aflægger regn-
skab efter IFRS eller påtænker at overgå til IFRS. Publikationen er også relevant for alle 
med økonomiansvar i virksomheder, der aflægger regnskab efter ÅRL, da IFRS i stadig hø-
jere grad bliver brugt til fortolkning af ÅRL’s rammebestemmelser. 

Publikation kan downloades eller læses på Deloitte.dk. 

https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/L117B/som_vedtaget.htm
https://erhvervsstyrelsen.dk/opdateret-vejledning-om-revisionsudvalg-0
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2022-06/Vejledning-revisionsudvalg1-2_Erhvervsstyrelsen_April2022_TA.pdf
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2021-03/210316-ceaob-statutory-auditors-appointment_en.pdf
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/Danish-audit-committee-guide.html
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/ifrs.html
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/ifrs.html
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7.2. Regnskabstjekliste ÅRL 
Deloitte har udarbejdet en regnskabstjekliste i et brugervenligt webbaseret format til 
brug for kontrol af årsrapporter aflagt efter ÅRL. Tjeklisten, der dækker såvel års- som 
koncernregnskaber, kan anvendes af virksomheder, der følger bestemmelserne i regn-
skabsklasse B, C eller D i ÅRL. Den kan desuden anvendes af virksomheder, som har valgt 
at følge reglerne for mikrovirksomheder eller lempelsen for visse dattervirksomheder i 
klasse C mellem. Tjeklisten kan også anvendes af erhvervsdrivende fonde.  

Tjeklistens udformning og spørgsmål er styret af en række tilpasningsspørgsmål, som mu-
liggør tilpasning af tjeklisten til den enkelte virksomheds forhold. Visse tilpasningsspørgs-
mål er suppleret med en kort vejledning til forståelse af spørgsmålet. 

Du får adgang til Deloittes regnskabstjekliste på mitregnskab.deloitte.dk. 

7.3. IFRS Checklist 2022 (DK) 
Deloitte har udarbejdet IFRS Checklist 2022 (DK). Tjeklisten er baseret på og indeholder 
Deloittes fulde globale IFRS-tjekliste, men er udvidet med yderligere funktioner, som bl.a. 
gør det muligt at tilpasse tjeklisten til den konkrete virksomhed via fokusering på de om-
råder, hvor risikoen for fejl i regnskabet er størst. Desuden understøtter IFRS Checklist 
2022 (DK) i højere grad dokumentationen af de overvejelser og konklusioner, der er fore-
taget ved tilpasning og udfyldelse af IFRS-tjeklisten. Overvejelser og dokumentation her-
for sker i ét centralt faneblad i tjeklisten, så det er muligt at reducere og målrette res-
sourceforbruget til udfyldelse af tjeklister for netop de IFRS-standarder, som er væsent-
lige og risikofyldte for den enkelte virksomhed, eventuelt ved anvendelse af en rotations-
plan.  

IFRS Checklist 2022 (DK) indeholder også de yderligere danske oplysningskrav ifølge den 
gældende IFRS-bekendtgørelse, som virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS, 
skal overholde.  

Tjeklisten kan rekvireres ved at skrive til ifrs@deloitte.dk. Den globale IFRS-tjekliste er til-
gængelig via IASPlus. 

7.4. Globalt IFRS-eksempelregnskab 2022 
Deloittes globale IFRS-eksempelregnskab 2022 er opdateret med nye og ændrede stan-
darder og fortolkningsbidrag, og illustrerer IFRS’ krav til præsentation og oplysninger for 
regnskabsår, som slutter 31. december 2022.  

Afsnit, der kan blive påvirket af klimaændringer, er markeret med et symbol i eksempel-
regnskabet og i appendiks 1 er vist en oversigt over hvilke afsnit i eksempelregnskabet, 
som er påvirket af klimaændringer.  

Det globale IFRS-eksempelregnskab 2021 kan downloades i pdf-format på IASPlus. 

7.5. IFRS – oversigt over nye og ændrede standarder og fortolk-
ningsbidrag 2022 

Deloitte opdaterer løbende en dansk publikation med oversigt over alle nye og ændrede 
standarder og fortolkningsbidrag, som skal implementeres i 2022, henholdsvis skal imple-
menteres i senere regnskabsår. Publikationen indeholder desuden en kort beskrivelse af 
de enkelte ændringer, og der er mulighed for, at virksomheden for hver ændring kan ind-
arbejde sin vurdering af den forventede effekt på regnskabet. 

Publikationen kan downloades på Deloitte.dk. 

https://mitregnskab.deloitte.dk/mine-tjeklister
mailto:ifrs@deloitte.dk
https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2022/ifrs-checklist
https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2022/mfs-2022
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/IFRS-Nye-andrede-standarder-fortolkningsbidrag0.html
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7.6. IFRS in Focus – Closing Out 2022 
På IASPlus udsendes sidst i december 2022 nyhedsbrevet "IFRS in Focus - Closing out", 
som indeholder omtale af de nye standarder og ændringer gældende for 2022 regnska-
ber. Nyhedsbrevet omtaler desuden en række regnskabsmæssige forhold, som kan være 
relevante i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten pr. 31. december 2022 efter 
IFRS.     

7.7. Delårsrapportering 
Deloittes værktøjer vedrørende delårsrapportering opdateres hvert år med nye og æn-
drede bestemmelser, som virksomhederne skal være opmærksomme på ved aflæggelse 
af delårsrapporter. Se de seneste værktøjer på Deloitte.dk. Næste opdatering forventes 
udsendt i marts 2023. 
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