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Det er nu 15 år siden, danske børsnoterede selskaber 
første gang implementerede de internationale regn-
skabstandarder, IFRS (dengang IAS), og det er 8 år siden, 
IFRS blev lovkrævet for koncernregnskabet for de børs-
noterede selskaber i EU. 

De internationale standarder blev godt modtaget i 
 Danmark, fordi de forbedrede informationsværdien 
 generelt, og danske regnskaber blev forståelige for 
udenlandske læsere. 

IFRS er nu accepteret som regnskabsreglerne for de 
børsnoterede selskaber i Europa, og samtidig er IFRS 
 siden 2005 blevet udbredt i en grad, så de nu bruges i 
det meste af verden, faktisk i over 100 lande inklusiv 
Australien, Brasilien, Canada, Mexico, Singapore og 
 Sydafrika. Samtidig er Kina og Japan på vej i samme ret-
ning, og USA tillader udenlandske selskaber, som er no-
teret i USA, at anvende IFRS. Det er en betydelig succes 
og et stort skridt mod global anvendelse af IFRS. I tillæg 
hertil er IASB blevet den toneangivende og ledende 
standardsætter i Verden med den bedste høringsproces 
og med den mest strukturerede tilgang til udarbejdelse 
af reglerne. 

Europa og Danmark har haft den fordel at være tidligt 
med, så vi ikke skal bruge omkostninger – i en vanskelig 
tid – på fuldt ud at implementere et helt sæt nye regn-
skabsregler, men kan nøjes med at implementere nye  
eller ændrede standarder, når IASB udsender dem.

Heldigvis har IASB kun udsendt relativt få standarder 
med stor betydning for regnskaberne i de seneste år. 
 Finansielle instrumenter arbejder IASB fortsat med, men 

det er et vanskeligt område under alle omstændigheder, 
og den forventede nye standard om omsætning vil nok 
blive en pæn opgave at implementere. Heldigvis kom-
mer der dog ikke en række store standarder på en gang, 
som det ellers var frygtet på et tidspunkt for nogle år 
 siden.

I de næste år vil vi nok kun se et relativt lille antal nye 
standarder, blandt andet fordi IASB arbejder med de 
grundlæggende principper og nok stærkt overvejer, om 
man skal fortsætte videre med at forlange mere brug af 
dagsværdi.

IFRS er dog over de seneste 10 år blevet mere detaljeret 
med flere specifikke krav, også til noterne, og derfor er 
det krævende at være fuldt inde i alle dele af regelsæt-
tet. I denne publikation er hovedreglerne gengivet i en 
letlæselig og meget overskuelig form. Den giver overblik 
i det daglige og er også en god indføring i reglerne.

Deloitte så tidligt et behov for en overordnet og over-
skuelig introduktion til IFRS, da disse standarder for godt 
15 år siden holdt deres indtog i danske årsregnskaber. 
Denne publikation er 4. udgave, og den er stadig en vel-
skrevet og letlæselig indføring i IFRS-mysterierne, som 
langt de fleste med relation til IFRS som aflægger eller 
bruger med stor fordel kan bruge – ja faktisk ikke kan 
undvære.

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

Forord

Vejledning til dynamisk pdf

På hver side i øverste højre hjørne, finder du tre knapper til at navigere rundt.

Til indholdsfortegnelsen

Gå et kapitel tilbage

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

Publikationen omfatter de internationale regnskabs-
standarder og fortolkningsbidrag, der er vedtaget af 
IASB (men ikke nødvendigvis trådt i kraft) pr. 30. juni 
2013, jf. oversigten over standarder og fortolknings-
bidrag i bilag D. Nye IFRS’er, IFRIC’er eller andre regler, 
der er ændret eller udstedt efter 30. juni 2013, er  
således ikke indarbejdet.

IASB udsendte i juni 2011 3 nye standarder (IFRS 10, 
Koncernregnskaber, IFRS 11, Fællesledede aktiviteter og 
IFRS 12, Oplysning om involvering i andre virksomheder) 
samt to ændrede standarder (IAS 27, Separate regn
skaber og IAS 28, Investeringer i associerede virksom
heder og joint ventures) som afløsning for de tidligere 
versioner af IAS 27, Koncernregnskaber og separate 
regnskaber, IAS 28, Investeringer i associerede virksom
heder og IAS 31, Kapitalandele i joint ventures. De nye 
og ændrede standarder træder i kraft for regnskabsår, 
der begynder 1. januar 2013 eller senere. I EU er ikraft-
trædelsen imidlertid udskudt til 1. januar 2014. Vi har i 
denne publikation medtaget såvel de tidligere versioner 
af IAS 27, IAS 28 og IAS 31, som de fem nye og ændre-
de standarder.

IFRS 9, Finansielle instrumenter, som IASB udsendte i 
november 2009 og ændrede i oktober 2010, erstatter 
IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling 
når den træder i kraft 1. januar 2015, og medfører des-
uden konsekvensrettelser til en række eksisterende stan-
darder og fortolkningsbidrag. IASB har igangværende 
projekter om yderligere ændringer til IFRS 9 vedrørende 
klassifikation og måling af finansielle aktiver, værdiforrin-
gelse af finansielle aktiver og regnskabsmæssig sikring, 
og standarden vil ikke blive godkendt til brug i EU, før 
alle projekter vedrørende IFRS 9 er færdiggjort. Beskri-
velsen af IFRS 9 fremgår af Bilag A, og vi har i denne 
publikation undladt at indarbejde konsekvensrettelserne 
fra IFRS 9.

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

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

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

IASPlus hjemmesiden

IFRS Update Service

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

diskussionspapirer og giver en kort opsummering af deres indhold og deres forventede 
effekt på regnskabsaflæggelsen.    

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

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

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

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

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

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

Regnskabsaflæggelsen for ikke børsnoterede virksomhe-
der er ligeledes væsentligt påvirket af IFRS, idet årsregn-
skabsloven (ÅRL) så vidt muligt er tilpasset de internatio-
nale regnskabsstandarder, som eksisterede på tids  punk- 
tet for lovens udarbejdelse i 2001, og i visse tilfælde 
efterfølgende ændringer. Hertil kommer, at ÅRL klart in-
dikerer, at den skal udfyldes af de danske regnskabsvej-
ledninger og IFRS, som forelå på tidspunktet for lovens 
fremsættelse i begyndelsen af 2001.

Siden vedtagelsen af ÅRL har IFRS dog ændret sig på en 
række punkter, idet der er udstedt både reviderede og 
helt nye standarder, uden at ÅRL er blevet tilpasset til-
svarende. Hvor ÅRL i 2001 i det væsentligste var på linje 
med IFRS, er der derfor ved udgivelsen af denne publika-
tion en række forskelle. Vi har i de enkelte afsnit i denne 
publikation omtalt de væsentligste af disse forskelle.  
Bilag B indeholder desuden en samlet oversigt over 
 hovedforskellene mellem IFRS og dansk regnskabsr e-
gulering, som kan anvendes som en tjekliste til at få et 
hurtigt og overordnet overblik over betydningen af over-
gangen til IFRS.
 

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

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

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

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

•  IAS 38 indeholder yderligere vejledning og stiller 
krav om indregning af udviklingsprojekter og alle 
 erhvervede immaterielle aktiver, og den erstatter 
 afskrivningskravet for immaterielle aktiver med ube-
stemmelig brugstid med et krav om årlig ned-
skrivningstest.

IFRS-regulering og 
overgang til internationale 
regnskabsstandarder

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

•  IFRS 5 fastsætter krav til præsentation af ophørte ak-
tiviteter og anlægsaktiver til salg. Disse aktiver må 
ikke afskrives, men skal nedskrives til en eventuel la-
vere dagsværdi fratrukket salgsomkostninger.

•  IAS 39 om finansielle aktiver og forpligtelser er kom-
pleks og stiller strengere krav til bl.a. sikring, men in-
deholder samtidig også betydelig mere vejledning.

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

•  Ifølge IAS 27 er det ikke tilladt at anvende equity-
metoden i modervirksomhedens separate regnskab 
for kapitalandele i dattervirksomheder,  associerede 
virksomheder og joint ventures. Disse skal måles en-
ten til kostpris eller i overensstemmelse med IAS 39.

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

•  Der stilles yderligere oplysningskrav efter IFRS, fx om 
virksomhedssammenslutninger, værdiforringelse af 
aktiver og nedskrivninger, immaterielle aktiver, ind-
tjening pr. aktie, ophørte aktiviteter og anlægsakti-
ver til salg, finansielle instrumenter og finansielle risi-
ci, aktiebaseret vederlæggelse, pensioner, 
nærtstående parter, måling af dagsværdi, involve-
ring i andre virksomheder og segmenter.

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

Dette indebærer bl.a., at virksomheder noteret på Nas-
daq OMX Copenhagen og GXG Markets (tidligere Dansk 
Autoriseret Markedsplads) er omfattet af ÅRL klasse  
D – og dermed af begrebet ”børsnoteret virksomhed”!

IAS-forordningen omfatter alene koncernregnskabet. Det 
er EU’s regnskabsdirektiver og dermed ÅRL’s bestem-
melser og definitioner, som finder anvendelse, når det 
skal afgøres, om en virksomhed har pligt til at udarbejde 
koncernregnskab. I Danmark er ÅRL §109 og §110 rele-
vante ved en sådan vurdering. Bestemmelserne i IFRS 

finder anvendelse, når det skal fastlægges, hvilke virk-
somheder der er omfattet af konsolideringen.
 
Børsnoterede virksomheder, der ikke har kapitalandele i 
dattervirksomheder og derfor ikke udarbejder koncern-
regnskab, har ifølge ÅRL pligt til at aflægge årsregnskab 
efter IFRS.

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

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

Kapitalandele noteret på 
fondsbørs eller andet 

reguleret marked?

IFRS skal anvendes

IFRS kan anvendes frivilligt
(ÅRL § 137)

IFRS skal anvendes 
(ÅRL § 137 stk.2)

Gældsinstrumenter noteret 
på fondsbørs eller andet 

reguleret marked?

IFRS skal anvendes

IFRS kan anvendes frivilligt
(ÅRL § 137)

IFRS skal anvendes
(ÅRL § 137 stk.2)

Koncerner

Ikke-koncerner

Koncernregnskabet

Modervirksomhedens separate regnskab

Virksomhedens årsregnskab

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

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

særskilte bestemmelser

IFRS kan anvendes frivilligt
(ÅRL § 137)

IFRS kan anvendes frivilligt
(ÅRL § 137)

IFRS kan anvendes frivilligt
(ÅRL § 137)

jajaja

IAS-forordningen
Ikke-finansielle virksomheder

* I henhold til de IFRSforenelige regler, som er udstedt af Finanstilsynet (senest opdateret 7. februar 2013) er det tilladt at behandle investeringer i 

dattervirksomheder efter den indre værdis metode i moderselskabets separate årsregnskab. Disse skal efter IFRS måles enten til kostpris eller i over

ensstemmelse med IAS 39.

Koncernregnskab Selskabsregnskab

Virksomheder, hvis kapitalandele 
eller gældsinstrumenter er noteret 
på en fondsbørs eller et andet reg-
uleret marked.

IFRS skal anvendes  
(IAS-forordningen).

IFRS-forenelige regler
Finanstilsynets regnskabs-
bekendtgørelser*

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

IFRS-forenelige regler
Finanstilsynets regnskabs-
bekendtgørelser* 

IAS-forordningen
Finansielle virksomheder
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IFRS-bekendtgørelsen

Hvilke regler gælder?

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

Danske virksomheder, der aflægger års- eller koncernregn-
skab efter IFRS, er fortsat omfattet af ÅRL. Loven finder 
anvendelse med de fornødne tilpasninger, og kon-
sekvensen heraf er, at virksomhederne fortsat skal over-
holde en række ordens- og oplysningskrav i ÅRL. 
Herunder stilles der fortsat krav om, at årsrapporten for 
børsnoterede selskaber og andre store selskaber inde-
holder en ledelsespåtegning, revisionspåtegning og 
ledelsesberetning. Ifølge bekendtgørelsen  gælder ÅRL’s 
bindingsregler fortsat for opreguleringer og opskriv- 

ninger i moderselskabets regnskab, selvom de foretages 
efter bestemmelserne i IFRS. 

IFRS-bekendtgørelsen opremser de bestemmelser i ÅRL, 
som erstattes af bestemmelserne i IFRS. De bestem-
melser i ÅRL, der ikke er nævnt i IFRS-bekendtgørelsen, 
finder fortsat anvendelse med de fornødne tilpasninger. 
Dette betyder, at de i bilag E anførte bestemmelser i ÅRL 
fortsat gælder for virksomheder, der aflægger års- eller 
koncernregnskab efter IFRS.

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

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

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

forskellige interessegrupper og afgiver udtalelse til 
 EU-Kommissionen om, hvorvidt standarden/
  fortolkningsbidraget bør godkendes. 

EFRAG udarbejder desuden effekt-studier af potien-
tiel økonomisk effekt af standardens/fortolkningsbid-
ragets implementering i EU.

Børsnoterede, ikke-finansielle
virksomheders koncernregnskab

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

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

· ÅRL eller
·  IFRS (frivilligt), samt udvalgte dele af 

ÅRL, jf. IFRS-bekendtgørelsen

· ÅRL, eller
·  IFRS (frivilligt), samt udvalgte dele af 

ÅRL, jf. IFRS-bekendtgørelsen

Børsnoterede, ikke-finansielle
virksomheders (koncern) 
moderselskabsregnskab

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

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

• EU-Kommissionen udarbejder beslutningsforslag om 
 standardens/fortolkningsbidragets vedtagelse.
•  EU’s Standards Advice Review Group (SARG) udtaler 

sig om, hvorvidt EFRAG’s anbefaling er afbalanceret 
og objektiv.

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

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

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

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

Som følge af ovennævnte proces er der ofte en 
væsentlig tidsforskydning mellem, at IASB udsender en 
ny standard eller et fortolkningsbidrag, og at disse god-

kendes til brug i EU, ligesom der kan forekomme æn-
dringer til fx ikrafttrædelsestidspunktet.

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

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

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

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

I denne publikation omtaler vi de standarder og fortolk-
ningsbidrag, som er udstedt af IASB, uanset om de er 
godkendt af EU (omtalen af IFRS 9 er dog flyttet til Bilag 
A). For en opdateret status over godkendte standarder 
og fortolkningsbidrag i EU henvises til ”Endorsement Sta-
tus” på EFRAG’s hjemmeside www.efrag.org.

Anvendelse af IFRS som begrebsramme for aflæggelse af 
årsregnskaber medfører,  at virksomheden må forvente 
flere og hyppigere ændringer til gældende regnskabs-
regulering, end der er tradition for under ÅRL. IASB’s 
 arbejdsprogram er interessant, men omfattende, og vil 
derfor henover de kommende år fortsat medføre en lang 
række både store og små ændringer, der vil få væsentlig 
betydning for virksomheder, som aflægger regnskab 
 efter IFRS, eller som skal overgå til IFRS. Vi kan her især 
fremhæve projekterne vedrørende  leasing, forsikringsaf-
taler, finansielle instrumenter og indregning af indtægter. 
Disse projekter kan medføre fundamentale ændringer i 
hvordan og hvornår indtægter og øvrige poster skal ind-
regnes, måles og præsenteres. 

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

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

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

Både i Danmark og internationalt arbejder Deloitte med 
nedenstående model for overgang til IFRS. Modellen 
 bekriver de fokusområder, der typisk påvirkes, når en 
virksomhed skal overgå til IFRS. Indholdet af de enkelte 
elementer er nærmere beskrevet i bilag C, som vi henvi-
ser til.
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Modellen viser, at overgang til IFRS ikke kun er en regn-
skabsmæssig øvelse, men at overgangen påvirker mange 
funktioner i virksomheden. Det er vigtigt, at opgaverne i 
forbindelse med overgangen til IFRS gøres operationelle, 
og herunder at de funktioner i virksomheden, som på-
virkes af overgangen, inddrages i projektet (fx HR, inves-
tor relations, it mv.). Dette forudsætter en vis praktisk er-
faring med arbejdet ved overgang til IFRS, således at 
implementeringsprocessen skræddersys til den enkelte 
virksomhed og planlægges hensigtsmæssigt. Nogle af de 
vigtigste succesfaktorer, vi har identificeret, kan sam-
menfattes på følgende måde: 

• Høj grad af involvering af ledelsen, herunder 
 overordnet styring og målsætning, samt bestyrelsens 
 bevågenhed, er nødvendig. 
• Tildeling af tilstrækkelige ressourcer og prioritering af 
 andre opgaver er nødvendig. 
• Medarbejderne skal involveres tidligt i processen 
 samt motiveres og understøttes løbende. 

•  Adgang til de rigtige kompetencer og informationer  
(særligt på spidskompetenceområder, såsom finan-
sielle instrumenter, aktieløn, virksomhedssam-
menslutninger, nedskrivningstest, leasing og pen-
sioner) er af stor betydning. 

• De enkelte opgaver skal planlægges grundigt og 
 skræddersys til den enkelte virksomhed. 
• Procesorienteret projektstyring er nødvendig for at 
 finde de rigtige løsninger for den enkelte virksomhed. 
• Inddragelse af rådgivere med IFRS erfaring anbefales, 
 særligt i de tilfælde, hvor virksomheden ikke selv har 
 et godt forhåndskendskab til og erfaring med IFRS. 
• Uddelegering af opgaver på flere personer er en 
 klar fordel.
• Forandringsvillighed er nødvendig. 
• Der bør afsættes god tid til at skabe de rigtige 
 løsninger af høj kvalitet, navnlig i relation til 
 komplekse problemstillinger. 
• Gode registreringssystemer og -procedurer er 
 nødvendige for at indsamle yderligere oplysninger. 

Fusioner og
virksomhedskøb

Finansiel
kommunikation

Regnskabs-
rapportering

Budgettering/intern
rapportering

Skatteplanlægning

Debt
Covenants

Juridiske 
kontraktforhold

HR/ledelsens
aflønning

Risikostyring/finansielle
instrumenter

it-systemer

Undervisning

Implementerings- 
vejledning
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• Forståelige rapporteringsskemaer er en vigtig del af 
 kommunikationen med datterselskaber ved 
 overgang til IFRS. 
• Der bør løbende foretages evaluering af og opfølgning 
 på implementeringen i datterselskaber. 
•  Uddannelse af medarbejdere i anvendelse og 

 fortolkning af IFRS, både forud for implementerings-
projektet og løbende for at holde organisationen 

 ajour med udviklingen i IFRS, er nødvendig.

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

Fase 1
Konsekvensanalyse

Fase 2
Strategi og identifikation
af operationelle løsninger

Fase 3
Implementering

Projektstyring

Træning

IFRS-teknisk support

Indled-
ende
konsekvens-
analyse

Detaljeret
konsekvens-
analyse

Strategi
for imple-
mentering

Post-implementering
vedligeholdelse af

IFRS-kendskab

Identifika-
tion af løs-
ninger

Plan for
implemen-
tering

Implemen-
tering
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Vi er en del af Deloitte’s globale IFRS-netværk
Deloitte i Danmark var medstifter af og har gennem en 
årrække deltaget i Deloittes internationale regnskabs-
gruppe (GILT). Sammen med vores kontorer i Frankfurt, 
Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg, Bratislava og Wien 
fungerer vi som ét af tre tekniske IFRS-centre for Europa 
(IFRS Centre of Excellence). Vi medvirker ved gennem-
gangen og udarbejdelsen af en række internationale 
publikationer og e-learningmoduler fra Deloitte. Publika-
tionerne er særligt relevante for virksomheder, som alle-
rede anvender IFRS eller overvejer og planlægger at 
overgå til IFRS.

Som teknisk center deltager vi aktivt i udviklingen af nye 
internationale regnskabsstandarder, besvarer tekniske 
forespørgsler om IFRS og underviser i IFRS på internatio-
nalt plan.

Deloitte i Danmark er desuden udpeget som et af flere 
GIOS-centre (Global IFRS and Offering Services), som ud 
over at levere IFRS-relateret service lokalt også bidrager 
til og deltager i IFRS projekter i andre dele af verden, fx 
projekter vedrørende overgang til IFRS, hvor den eksper-
tise og praktiske erfaring, vi har oparbejdet efter imple-
menteringen af IFRS i EU i 2005, kan udnyttes optimalt.

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

Vi tilbyder vores kunder og andre interesserede undervis-
ning i IFRS i form af grundlæggende IFRS-undervisning 
og årlige opdaterende IFRS-kurser, som alle kan tilmelde 
sig. Derudover tilbyder vi kurser, som er skræddersyet til 
den enkelte kunde, hvor der tages udgangspunkt i virk-
somhedens eget regnskab og de praktiske problemstillin-
ger, som er relevante for den pågældende virksomhed.

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

Vores kompetencer
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Hvordan kan Deloitte hjælpe? 
Vi kan ved overgangen til IFRS bl.a. tilbyde følgende 
værdiskabende kompetencer og praktiske løsninger i alle 

implementeringens faser under hensyntagen til 
gældende uafhængighedsregler: 

Fase 1
Konsekvensanalyse

Fase 2
Strategi og identifikation
af operationelle løsninger

Fase 3
Implementering

·  Etablering af og deltagelse i 
styregruppe

· Assistance med
  overordnet og
  detaljerede regnskabs-
  mæssige analyser og 
  procedureanalyse
· Assistance med
  vurdering af
  finansiel virkning
· Identifikation af
  sandsynlige påvirkede
  forretningsområder
·  Udarbejdelse af beslutnings-
oplæg

· Analyse af IFRS-parathed
· Identifikation af
  relevante valgmuligheder
  under IFRS
· Udformning af 
  implementeringsproces
· Udvikling af koncept for
  sikring af valutarisiko
· Aktieløn (skat, capital
  markets og IFRS-eksperter)
· Indvirkning på ledelsens
  information og nøgletal

· Implementering af
  enkelte standarder
· Assistance med
  operationalisering af
  regnskabsmanualer inkl.
  eksempler
· Udvikling af IAS 39-
  standarddokumentation
· Udvikling af impairment-
  modeller
· Template IFRS-regnskaber
· It-systemer
· Struktur for køb og salg
  af virksomheder

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

· Temperaturmåling af eksi-
  sterende IFRS-projekter

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

Projektstyring

· Workshops 
· Orientering af ledelsen
· IFRS orienteringskursus

· Gratis elektronisk
  undervisning om de 
  enkelte standarder
· Web-baseret e-room,
  herunder assistance med
  opbygning af Q&A log

· Web-baseret e-room,
  herunder assistance med
  opbygning af Q&A log

Træning

· Adgang til tekniske
  ressourcer, inkl.
  www.iasplus.com
· Forretningseksperter, som
  forstår IFRS
· Tekniske opdateringer

· Adgang til emne- og
  industrieksperter

· Adgang til emne- og
  industrieksperter

IFRS-teknisk support
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Vi kan desuden yde rådgivning og sparring til virksom-
heder, som allerede aflægger regnskab efter IFRS, fx i 
form af løbende orientering om indholdet i nye IFRS og 
fortolkningsbidrag eller ændringer til eksisterende IFRS, 
undervisning af virksomhedernes medarbejdere samt 
besvarelse af tekniske spørgsmål vedrørende fortolkning 
af IFRS mv., herunder assistance vedrørende købsprisal-
lokering ved virksomhedskøb samt nedskrivningstest.

For virksomheder, hvor Deloitte afgiver revisionspåteg-
ning, kan visse af de ydelser, som er omtalt i ovenstå-
ende figur, ikke leveres af Deloitte, da levering af disse 
ville udgøre en trussel mod vores uafhængighed. Vi ind-
går i sådanne tilfælde i en tæt dialog med ledelsen med 
henblik på at identificere, hvilke af ovenstående ydelser 
Deloitte kan levere, og hvilke ydelser virksomheden selv 
må levere. 
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IFRS 1
Omhandler Anvendelse af IFRS for første gang

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

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

IFRS 1
– Førstegangsanvendelse af IFRS

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

1. I det første IFRS-regnskab skal virksomheden 
følge de IFRS’er, der er gældende pr. 
rapporteringsdatoen (balancedagen), og 
anvende dem med tilbagevirkende kraft under 
iagttagelse af frivillige og obligatoriske 
undtagelser i IFRS 1. Virksomheder, der overgår 
til IFRS for kalenderårsregnskabet 2013, skal fx 
overholde alle de standarder, der er gældende 
pr. 31. december 2013.

2. Der skal udarbejdes en åbningsbalance efter IFRS 
pr. åbningsbalancedatoen (datoen for overgang 
til IFRS). Denne dato er begyndelsen af det 
tidligste regnskabsår, for hvilket der udarbejdes 
et fuldt sæt sammenligningstal efter IFRS. For 
virksomheder, der overgår til IFRS for 
kalenderårsregnskabet 2013, er åbningsbalance-
datoen 1. januar 2012, hvis der angives et års 
sammenligningstal.

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

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

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

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

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

8. Sammenligningstal (fx 2012 for virksomheder, 
der overgår til IFRS i kalenderårsregnskabet 
2013) skal være i overensstemmelse med IFRS.

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

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

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

Ifølge hovedreglen i IFRS 1 skal virksomheder, der an-
vender IFRS for første gang, benytte den version af IFRS, 
der gælder pr. rapporteringsdatoen, med tilbagevirkende 
kraft ved udarbejdelse af såvel IFRS-åbningsbalancen 
(som er primo sammenligningsperioden, fx 1. januar 
2012), sammenligningsperioden (fx 2012) som in-
deværende regnskabsperiode (fx 2013). Det vil sige, at 

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

IFRS-åbningsbalancemetoden kan illustreres således for 
virksomheder, der aflægger det første regnskab efter 
IFRS for 2013:

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

Der er som hovedregel krav om, at en førstegangsaflæg-
ger i åbningsbalancen

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

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

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

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

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

2011
Tid

01.01.2012

Åbningsbalancedatoen Rapporteringsdatoen

Første IFRS-rapportering 
med IFRS-sammenligningstal 

for 2012

Rapportering i 
henhold til dansk 

regnskabsregulering

31.12.2012 31.12.2013

2012 2013 2014
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Obligatoriske undtagelser

O1. Regnskabsmæssige skøn

O2. Ophør af indregning af finansielle aktiver og forpligtelser

I visse tilfælde kan regnskabspraksis ikke ændres med 
tilbagevirkende kraft med tilstrækkelig pålidelighed. IFRS 

1 indeholder derfor fem obligatoriske undtagelser fra 
hovedreglen om anvendelse med tilbagevirkende kraft.

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

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

En førstegangsaflægger skal anvende bestemmelserne 
om ophør af indregning af finansielle aktiver og forplig-
telser i henhold til IAS 39, Finansielle instrumenter: In
dregning og måling. Kriterierne i IAS 39 for ophør af in-
dregning af finansielle aktiver og forpligtelser skal alene 
anvendes for transaktioner, der opstår på eller efter 
 åbningsbalancedatoen. Dette betyder, at finansielle ak-
tiver og forpligtelser (bortset fra afledte finansielle instru-
menter), hvor indregning var ophørt før datoen for over-
gang til IFRS i henhold til tidligere regnskabspraksis, ikke 

indregnes igen i IFRS-åbningsbalancen (medmindre en 
efterfølgende transaktion eller begivenhed kræver, at ak-
tivet eller forpligtelsen igen skal indreg nes).

En førstegangsaflægger kan dog vælge at anvende 
 re glerne i IAS 39 om ophør af indregning med tilbagevirk-
ende kraft fra et tidligere tidspunkt, forudsat at den nød-
vendige dokumentation herfor var tilvejebragt på det tid-
spunkt, hvor transaktionen første gang blev indregnet 
regnskabsmæssigt.

Der er obligatoriske undtagelser på følgende 
områder:

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

forpligtelser

O3. Regnskabsmæssig behandling af 
sikringstransaktioner

O4. Minoritetsinteresser
O5. Statslån

O3. Regnskabsmæssig behandling af sikringstransaktioner
En førstegangsaflægger skal i sin IFRS-åbningsbalance

• måle alle afledte finansielle instrumenter til dagsværdi

• udligne alle udskudte gevinster og tab på afledte 
finansielle instrumenter, der ifølge tidligere 
regnskabspraksis blev indregnet som aktiver og 
forpligtelser.
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O5. Statslån  

O4. Minoritetsinteresser

En førstegangsaflægger skal klassificere alle modtagne 
statslån som enten finansielle forpligtelser eller som 
egenkapitalinstrumenter i henhold til IAS 32, Finansielle 
instrumenter: Præsentation. Virksomheden kan undlade 
at indregne og måle statslån i henhold til IAS 39, og IAS 
20, Regnskabsmæssig behandling af offentlige tilskud 
og oplysning om andre former for offentlig støtte, hvis 
statslånet er optaget før åbningsbalancedatoen. Såfremt 
virksomheden efter den tidligere regnskabspraksis ikke 

har indregnet og målt fordelene fra et statslån med en 
rente under markedsrenten, anvendes den regnskabs-
mæssige værdi af statslånet, som bestod efter den tidli-
gere regnskabspraksis. 

Virksomheden kan dog fortsat vælge at anvende be-
stemmelserne i IAS 39 og IAS 20 med tilbagevirkende 
kraft, hvis de nødvendige oplysninger hertil var tilveje-
bragt på tidspunktet for lånets første indregning.

En førstegangsaflægger skal anvende følgende bestem-
melser i IFRS 10, Koncernregnskaber fremadrettet fra åb-
ningsbalancedatoen (frem til 31.12.2013 finder bestem-
melserne i IAS 27 (2008), Koncernregnskaber og 
separate regnsk aber anvendelse):

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

• Ændringer i en modervirksomheds ejerandele i en 
dattervirksomhed, som ikke medfører ophør af 
kontrol, skal behandles som en 
egenkapitaltransaktion med ejerne.

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

Vælger en virksomhed at anvende IFRS 3, Virksom
hedssammenslutninger fra et tidligere tidspunkt end åb-
ningsbalancedatoen, skal IFRS 10 også anvendes fuldt 
ud fra dette tidligere tid spunkt (frem til 31.12.2013 fin-
der bestemmelserne i IAS 27 (2008) anvendelse).

Efter IAS 39 kan en virksomhed kun følge bestem-
melserne for regnskabsmæssig behandling af sikring, 
hvis en række kriterier er opfyldt. Sikringsforholdet skal 
være klart defineret, og effektiviteten skal være doku-
menteret efter IAS 39 pr. transaktionsdagen (da sikrings-
forholdet blev defineret). Et sikringsforhold kan ikke defi-
neres med tilbagevirkende kraft. Hvis virksomheden har 
defineret en nettoposition som den sikrede post ifølge 
tidligere regnskabspraksis, kan virksomheden vælge at 
angive en særskilt post i denne nettoposition som den 
sikrede post, forudsat at virksomheden ikke gør dette 
 se nere end på åbningsbalancedatoen.

Sikringsforhold, der blev behandlet som sikring efter tid-
ligere regnskabspraksis, men som ikke opfylder kravene i 
IAS 39, skal behandles efter reglerne i IAS 39 for ophør 
af regnskabsmæssig sikring.

En førstegangsaflægger kan efter tidligere regnskabs-
praksis have udskudt eller undladt at indregne gevinster 
og tab ved sikring af dagsværdien af en regnskabspost, 
som ikke er målt til dagsværdi. Hvis det er tilfældet, 
 reguleres den regnskabsmæssige værdi af det sikrede.

Ifølge tidligere regnskabspraksis kan gevinster og tab ved 
sikring af pengestrømme fra en forventet transaktion 
være indregnet på egenkapitalen. Hvis det stadig er højst 
sandsynligt, at transaktionen vil finde sted, og sikrings-
forholdet er klart defineret og effektiviteten dokumen-
teret pr. åbningsbalancedatoen, kan den regnskabsmæs-
sige sikring fortsætte efter IAS 39. Hvis det ikke er højst 
sandsynligt, at transaktionen vil finde sted, men den dog 
stadig forventes at finde sted, forbliver de hidtidige 
 gevinster og tab indregnet på egenkapitalen, hvorimod 
efterfølgende værdireguleringer af sikringsinstrumentet 
indregnes i resultatet.
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Der er valgfrie undtagelser på følgende områder:

U1. Virksomhedssammenslutninger
U2. Aktiebaseret vederlæggelse
U3. Forsikringskontrakter
U4. Omvurderet kostpris
U5. Leasingkontrakter
U6.  Akkumulerede valutakursforskelle på 

egenkapitalen
U7.  Investeringer i dattervirksomheder, associerede 

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

associerede virksomheder og joint ventures
U9.  Sammensatte egenkapital- og 

gældsinstrumenter
U10.  Klassifikation af tidligere indregnede finansielle 

instrumenter

U11.  Måling af dagsværdien af finansielle aktiver og 
finansielle forpligtelser

U12.  Ændringer i værdien af reetableringsforpligtelser
U13. Koncessionsaftaler
U14. Låneomkostninger
U15. Overførsel af aktiver fra kunder
U16  Opfyldelse af finansielle forpligtelser med 

egenkapitalinstrumenter
U17. Kraftig hyperinflation
U18. Fællesledede arrangementer
U19.  Bortfjernelsesomkostninger i produktionsfasen 

for en åben mine

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

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

Hvis virksomheden vælger at anvende IFRS 3 pr. en dato, 
der ligger forud for åbningsbalancedatoen, skal alle virk-
somhedssammenslutninger efter denne dato behandles 
efter IFRS 3. IFRS 10 skal tilsvarende anvendes med tilba-
gevirkende kraft fra den valgte dato (frem til 31.12.2013 
finder bestemmelserne i IAS 27 (2008), anvendelse), 
hvorimod IAS 21, Valutaomregning, ikke kræves anvendt 
med tilbagevirk ende kraft på goodwill og dagsværdire-
guleringer fra virk somhedssammenslutninger.

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

• Klassifikationen af tidligere virksomheds- 
sammenslutninger (overtagelsesmetoden eller 
sammenlægningsmetoden) bibeholdes.

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

U1. Virksomhedssammenslutninger

Valgfrie undtagelser
På en række områder vil anvendelsen af IFRS med til ba-
gevirkende kraft kræve betydelige ressourcer og i visse 
tilfælde være umulig. IFRS 1 giver derfor 19 valgfrie  
un d tagelser fra hovedreglen om anvendelse med 

tilbage virkende kraft. Da undtagelserne er valgfrie, kan 
virksom hederne vælge at ændre regnskabspraksis med 
tilbagevirkende kraft på disse områder, forudsat at effek-
ten heraf kan opgøres pålideligt.
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• Den regnskabsmæssige værdi af goodwill, der er 
indregnet efter tidligere regnskabspraksis, skal ikke 
tilrettes, bortset fra de tilfælde som er beskrevet 
nedenfor.

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

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

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

Fra og med åbningsbalancedatoen afskrives der ikke længe-
re på goodwill. IFRS 1 kræver derfor, at der jf. IAS 36, Vær
diforringelse af aktiver, foretages en værdiforrin gelsestest 
pr. åbningsbalancedatoen, uanset om der forelig ger indika-
tioner af, at goodwillens værdi er forringet. Hvis testen viser, 
at dette er tilfældet, skal nedskrivningen indreg nes direkte 
på egenkapitalen i IFRS-åbningsbalancen.

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

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

En førstegangsaflægger, som opfylder definitionen på en 
investeringsvirksomhed i IFRS 10, er undtaget fra kravet 
om konsolidering af dattervirksomheder. Investeringssel-
skaber skal derfor ikke anvende reglerne i IFRS 3, når de 
erhverver dattervirksomheder, men indregne og måle in-
vesteringer i dattervirksomheder til dagsværdi. Reglerne 
træder i kraft i EU for regnskabsår, der begynder 1. janu-
ar 2014 eller senere, med mulighed for førtidsimplemen-
tering.

U2. Aktiebaseret vederlæggelse
En førstegangsaflægger kan vælge ikke at anvende IFRS 
2, Aktiebaseret vederlæggelse, med tilbagevirkende kraft 
for egenkapitalinstrumenter (egenkapitalordninger), hvis 
de er optjent før åbningsbalancedatoen. En virksomhed 
kan dog vælge at gøre brug af IFRS 2 med tilbagevirken-
de kraft for egenkapitalordninger, hvis virksomheden tid-
ligere har offentliggjort dagsværdien af disse ordninger.

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

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

Hvis en førstegangsaflægger vælger at gøre brug af und-
tagelsen, skal der dog gives oplysninger, der gør det mu-
ligt for regnskabsbrugere at forstå arten og omfanget af 
de egenkapitalordninger, som har eksisteret i løbet af 
regnskabsperioden og sammenligningsperioderne.

Ud over undtagelsen for egenkapitalordninger kan en 
virksomhed vælge ikke at anvende IFRS 2 med tilbage-
virkende kraft for gældsordninger (kontante ordninger), 
som er udnyttet før åbningsbal ancedatoen.
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U4. Omvurderet kostpris
En førstegangsaflægger kan vælge at måle anlægsaktiver 
til dagsværdi pr. åbningsbalancedatoen. Dagsværdien 
anses herefter som omvurderet kostpris pr. denne dato i 
ste det for den oprindelige kostpris. Hvis virksomheden 
vælger at benytte denne undtagelse, er der ikke, som 
normalt, krav om, at metoden skal anvendes kon sekvent 
for alle anlægsaktiver i samme kategori. Hvis virksomhe-
den vælger at benytte denne undtagelse, skal der for 
hver linje i åbningsbalancen oplyses om den samlede 
dagsværdi for de aktiver, hvor metoden er anvendt, samt 
den samlede korrektion til tidligere bogførte værdier.

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

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

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

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

Hvis en virksomhed i forbindelse med en be givenhed (fx 
en privatisering eller en børsintroduktion) har målt aktiver 
og forpligtelser til dagsværdi, kan virk somheden anvende 
disse værdier som omvurderet kostpris pr. den dato, må-
lingen blev foretaget, med efterføl gende afskrivning efter 
IFRS. Dette gælder også, hvis målingstidspunktet (tids-
punktet for begivenheden) er indtruffet efter åbningsba-
lancedatoen, men inden for regnskabsperioden omfattet 
af det første IFRS-regnskab.

I sidstnævnte tilfælde skal effekten af omvurderingen ind-
regnes direkte i egenkapitalen på tidspunktet for omvur-
deringen, mens aktivets tilpassede kostpris pr. åbningsba-
lancedatoen opgøres i overensstemmelse med de øvrige 
bestemmelser i IFRS 1 eller andre relevante standarder.

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

Førstegangsaflæggere med anlægsaktiver relateret til akti-
viteter underlagt offentlig regulering kan vælge at anven-
de regnskabsmæssig  værdi efter hidtidig regnskabspraksis 
som omvurderet kostpris pr. åbningsbalancedatoen, selv-
om denne indeholder beløb, som ikke kan aktiveres efter 
IFRS. Der er ikke krav om, at undtagelsen anvendes konse-
kvent på alle sådanne aktiver. Ved anvendelse af denne 
undtagelse skal aktiverne testes for værdiforringelse i 
overensstemmelse med IAS 36 pr. åbningsbalancedatoen. 
Desuden skal virksomheden oplyse, at denne metode er 
anvendt, og hvordan de bogførte værdier var opgjort ef-
ter hidtidig regnskabspraksis.  

U3. Forsikringskontrakter
I modsætning til hovedreglen i IFRS 1 kan en første-
gangsaflægger, der udsteder forsikringskontrakter (typisk 
et forsikringsselskab), vælge at benytte overgangsreg-
lerne i IFRS 4, Forsikringskontrakter. Disse overgangsreg-
ler kræver, at virksomheden anvender IFRS 4 fremadret-

tet for regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2005 
eller senere, med mulighed for tidligere anvendelse. IFRS 
4 indskrænker desuden muligheden for at ændre regn-
skabspraksis for forsikringskontrakter.
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Ifølge IAS 27 skal en virksomhed i sit separate regnskab 
indregne investeringer i dattervirksomheder til kostpris 
eller i overensstemmelse med IAS 39.

Hvis en førstegangsaflægger i sit separate regnskab væl-
ger at måle sine investeringer i dattervirksomheder til 
kostpris, kan den pr. åbningsbalancedatoen vælge at an-
vende dagsværdi eller den regnskabsmæssige værdi iføl-
ge tidligere anvendt regnskabspraksis som omvurderet 
kostpris. Virksomheden kan for hver dattervirksomhed 
vælge at anvende en af disse undtagelser. Tilsvarende 
gælder også for investeringer i associerede virksomheder 
og joint ventures.

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

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

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

• den samlede korrektion til regnskabsmæssig værdi 
efter hidtidig regnskabspraksis.

U7. Investeringer i dattervirksomheder, associerede virksomheder 
og joint ventures 

U6. Akkumulerede valutakursforskelle på egenkapitalen
Når udenlandske aktiviteter omregnes efter IAS 21, ind-
regnes de heraf afledte valutakursforskelle direkte på 
egenkapitalen som en særskilt post. Ifølge IFRS 1 kan en 
førstegangsaflægger vælge ikke at beregne disse valu-
takursforskelle med tilbagevirkende kraft og derved nul-
stille tidligere indregnede valutakursforskelle pr. åbnings-

balancedatoen. Hvis virksomheden vælger at følge 
denne undtagelse, er det alene de valutakursforskelle, 
der er opstået efter åbningsbalancedatoen, som skal 
medregnes efterfølgende ved opgørelsen af den gevinst 
eller det tab, der realiseres ved et efterfølgende salg af 
de udenlandske aktiviteter.

U5. Leasingkontrakter
Ifølge IFRIC 4, Vurdering af om en aftale indeholder en 
leasingkontrakt, skal alle ordninger, som er omfattet af 
definitionen på en leasingkontrakt efter IAS 17, Leasing, 
regnskabsmæssigt behandles som leasingkontrakter, 
uanset om de juridisk har form af leasingkontrakter.

Som eksempel på ordninger, der ikke juridisk har form af 
leasingkontrakter, men som overdrager brugsretten til et 
aktiv mod betaling, og som derfor kan være omfattet af 
IAS 17, kan nævnes visse outsourcing-aftaler, telekom-
munikationskontrakter og ”take-or-pay”-aftaler, hvor kø-
ber indvilliger i at betale et fast beløb regelmæssigt for at 
opnå en ydelse eller et produkt.

Førstegangsaflæggere kan vælge at vurdere, om en ord-
ning indeholder en leasingkontrakt, ud fra de kends-
gerninger og omstændigheder, som eksisterer pr. åb-
ningsbalancedatoen, i stedet for at foretage vurderingen 
med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor ordnin-
gen blev indgået.

Virksomheden er dog fritaget for at foretage revurdering 
af ordningen, såfremt en tilsvarende vurdering allerede 
er foretaget efter tidligere anvendt regnskabspraksis, 
også selvom dette er sket på en anden dato, end IFRIC 4 
kræver.
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Ifølge IAS 39 har en virksomhed mulighed for at klassi ficere 
og måle et finansielt aktiv og/eller en finansiel forpligtelse til 
”dagsværdi med indregning af værdiæn dringer i resultatet”, 
såfremt visse betingelser herfor er opfyldt (dagsværdioptio-
nen), eller for finansielle aktivers vedkommende som ”finan-
sielle aktiver disponible for salg”. Denne klassifikation skal 

foretages ved første indregning. Til trods for dette krav tilla-
der IFRS 1, at en førstegangsaflægger foretager dette valg 
pr. åbningsbal ancedatoen, forudsat at de angivne betingel-
ser er op  fyldt. Hvis en virksomhed gør brug af denne undta-
gelse, skal den oplyse det beløb, som de særligt klassificere-
de finansielle instrumenter udgør pr. åbningsbalancedatoen.

Den bedste indikation af dags værdien af finansielle in-
strumenter ved første indregning er normalt transakti-
onsprisen. Hvis dette ikke er tilfældet, kræver IAS 39 føl-
gende behandling af det finansielle instrument:

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

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

I stedet for at anvende de ovenfor nævnte bestemmelser 
med tilbagevirkende kraft, kan en førstegangsaflægger væl-
ge at anvende disse bestemmelser fremadrettet på transak-
tioner, som er indgået på eller efter åbningsbalancedatoen.

U10. Klassifikation af tidligere indregnede finansielle instrumenter

U11. Måling af dagsværdien af finansielle aktiver 
og finansielle forpligtelser

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

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

Hvis en dattervirksomhed overgår til IFRS på et senere 
tidspunkt end modervirksomheden, kan dattervirksom-
heden i sin egen IFRS-åbningsbalance vælge fortsat at 
benytte de regnskabsmæssige værdier (før konsolide-
ringsmæssige reguleringer), som benyttes ved modervirk-
somhedens konsolidering af dattervirksomheden efter 
IFRS. Alternativt kan dattervirksomheden vælge selv at 
anvende IFRS 1 ved overgang til IFRS.

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

Ovenstående gælder også for associerede virksomheder 
og joint ventures.

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

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

med tilbagevirkende kraft. I så fald skal en førstegangs-
aflægger indregne de aktiver og forpligtelser, der eksi  s-
terede på åbningsbalancedatoen, til disses hidtidige 
regnskabsmæssige værdier og foretage nedskrivningstest 
for såvel finansielle som immaterielle aktiver relateret til 
koncessionsaftalen.

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

I så fald skal førstegangsaflægger ikke omgøre aktiverin-
gen af låneomkostninger efter tidligere regnskabspraksis. 

Låneomkostninger, som virksomheden afholder efter åb-
ningsbalancedatoen eller den valgte tidligere dato, skal 
behandles i overensstemmelse med IAS 23, inklusive lå-
neomkostninger vedrørende aktiver, hvor opførelsen var 
påbegyndt før åbningsbalancedatoen.

Fortolkningsbidraget IFRIC 18, Overførsel af aktiver fra 
kunder indeholder regler for, hvordan en leverandør 
regnskabsmæssigt skal behandle et tilskud, der er mod-
taget fra en kunde for at kunne levere varer eller tjene-
steydelser til kunden, fx i form af et specialiseret aktiv el-
ler kontanter til opførelse af et specialiseret aktiv. 

En førstegangsaflægger kan vælge at benytte over-
gangsreglerne i IFRIC 18 fremadrettet fra den seneste 
dato af åbningsbalancedatoen eller 1. juli 2009.

Alternativt kan førstegangsaflæggeren vælge en dato, 
som ligger før åbningsbalancedatoen, og anvende IFRIC 
18 for alle overførsler af aktiver fra kunder, som ligger ef-
ter denne dato.

U13. Koncessionsaftaler

U14. Låneomkostninger

U15. Overførsel af aktiver fra kunder

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

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

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

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

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

U12. Ændringer i værdien af reetableringsforpligtelser
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IFRIC 19, Opfyldelse af finansielle forpligtelser med 
egenkapitalinstrumenter omhandler den regnskabsmæs-
sige behandling hos virksomheden, når den med sin kre-
ditor aftaler helt eller delvist at konvertere en finansiel 
forpligtelse til aktier eller andre egenkapitalinstrumenter i 
virksomheden.  

En førstegangsaflægger kan vælge at anvende overgangs-
bestemmelserne i IFRIC 19, hvorved fortolkningsbidraget 
anvendes for transaktioner efter åbningsbalancedatoen. 
En anvendelse af IFRIC 19 med fuld tilbagevirkende kraft 
på transaktioner før åbningsbalancedatoen vil blot medfø-
re reklassifikationer på egenkapitalen.  

U16. Opfyldelse af finansielle forpligtelser med  
egenkapitalinstrumenter

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

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

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

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

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

Hvis normaliseringsdatoen falder inden for en 12-måne-
ders sammenligningsperiode, kan sammenligningsperio-
den reduceres til mindre end 12 måneder, forudsat at 
der udarbejdes et fuldstændigt regnskab for denne kor-
tere periode.

Hvis virksomheden vælger at anvende denne undtagelse, 
skal virksomheden oplyse om grundlaget for, og årsagen 
til, at virksomhedens funktionelle valuta var ramt af kraf-
tig hyperinflation eller ikke længere er ramt af kraftig hy-
perinflation.

Ifølge IFRS 11, Fællesledede arrangementer skal joint 
ventures indregnes til indre værdi (equity-metoden). En 
førstegangsaflægger kan vælge at anvende overgangs-
reglerne i IFRS 11 og foretage indregning til indre værdi 
pr. åbningsbalacedatoen. 

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

U17. Kraftig hyperinflation

U18. Fællesledede arrangementer
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Nye eller ændrede IFRS-standarder indeholder i enkelte 
tilfælde overgangsbestemmelser, som giver mulighed for 
fremadrettet implementering fra en nærmere angivet 
dato. For at sidestille førstegangsanvendere med eksiste-

rende IFRS-aflæggere indeholder IFRS 1 tilsvarende mid-
lertidige undtagelser, som slettes i standarden, når de 
ikke længere er relevante.

IASB udsendte i marts 2009 ændringer til IFRS 7, som in-
troducerede nye oplysningskrav vedrørende dagsværdien 
af finansielle instrumenter (dagsværdihierarkiet)1 samt 
forfaldsanalyser relateret til oplysninger om likviditetsrisi-
ko. Ifølge ikrafttrædelsesbestemmelserne for ændringer-
ne var der ikke krav om sammenligningstal for perioder, 
der slutter før 31. december 2009.

IFRS 1 indeholder en tilsvarende undtagelse, således at før-
stegangsanvendere ikke skal give disse oplysninger for pe-
rioder, der slutter før 31. december 2009. For førstegangs-
anvendere med en balancedato pr. 31. december 2013 er 
undtagelsen kun relevant, hvis det første IFRS-regnskab 
 indeholder 4 års sammenligningstal i regnskabet. I praksis 
vil denne undtagelse derfor sjældent være relevant.

1Oplysningskrav for dagsværdier og dagsværdihieraki er senere blevet overført til IFRS 13.

Midlertidige undtagelser

V1. Oplysninger om dagsværdihierarki og likviditetsrisici

Omkostninger til fjernelse af fx overliggende jord i for-
bindelse med åbne miner med henblik på at få adgang 
til forekomster af mineralmalm (stripping costs) skal i 
henhold til IFRIC 20 behandles som et tillæg til kost-
prisen for eksisterende aktiver. Tillægget skal afskrives på 
en systematisk måde over den åbne mines forventede 
brugstid, ligesom bestemmelserne om løbende vurdering 
af behovet for nedskrivning finder anvendelse. 

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

U19. Bortfjernelsesomkostninger i produktionsfasen  
for en åben mine

Der er midligtidige undtagelser på følgende 
 områder:

V1.  Oplysninger om dagsværdihierarki. og 
likviditetsrisici

V2.  Sammenligningstal vedrørende ophør af 
indregning af finansielle aktiver

V3.  Sammenligninstal for følsomhedsanalyse af 
pensionsforpigtelser
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IASB udsendte i oktober 2010 ændringer til IFRS 7, som 
introducerede nye oplysningskrav for de tilfælde, hvor en 
virksomhed overdrager et finansielt aktiv til en modpart, 
men fortsat bibeholder en vis involvering i det overdra-
gede aktiv. Ifølge ikrafttrædelsesbestemmelserne for æn-
dringerne er der ikke krav om, at virksomheden giver 
sammenligningstal for disse oplysninger i det første år, 
hvori ændringen anvendes.

IFRS 1 indeholder en tilsvarende undtagelse, således at 
førstegangsanvendere ikke skal give sammenligningstal 
for disse oplysninger i det første år, hvori virksomheden 
aflægger regnskab efter IFRS.

En førstegangsanvender kan vælge at anvende ikrafttræ-
delsesbestemmelserne i IAS 19, Personaleydelser.

Førstegangsanvendere kan herved undlade at give sam-
menligningstal vedrørende pensionsforpligtelsernes føl-
somhed over for ændringer i aktuarmæssige forudsæt-
ninger. 

Undtagelsen gælder dog kun, hvis regnskabsperioden 
for virksomhedens første IFRS-regnskab begynder før 1. 
januar 2014 (dvs. for 2013-kalenderårsregnskaber).

V2. Sammenligningstal vedrørende ophør af indregning  
af finansielle aktiver

V3. Sammenligningstal for følsomhedsanalyse   
af pensionsforpligtelser

Det første IFRS-regnskab skal aflægges efter de præ-
sentations- og oplysningskrav, der gælder ifølge IAS 
1, Præsentation af regnskaber, og øvrige standarder 
og fortolkningsbidrag. IFRS 1 indeholder ingen mu-
lighed for at lempe præsentations- og oplysnings-
kravene, udover de undtagelser der er nævnt oven-
for.

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

• 2 års sammenligningstal for balancen
• 1 års sammenligningstal for resultat og anden 

totalindkomst, pengestrømsopgørelsen, 
egenkapitalopgørelsen samt tilknyttede noter.

Hvis virksomheden angiver udvalgte tal eller vi ser ho-
ved- og nøgletal for tidligere år, kræver IFRS 1 ikke 
disse udarbejdet efter IFRS. Det skal dog klart angi-
ves, at tallene ikke er udarbejdet efter IFRS, og de 

vigtigste forskelle i forhold til IFRS skal oplyses. Op-
lysningerne skal dog ikke angives med beløb.

Det er nødvendigt at foretage en række afstemnin-
ger mellem tidligere regnskabspraksis og IFRS i det 
første IFRS-regnskab (fx kalenderåret 2013). Kravet 
omfatter afstemninger af egenkapitalen pr. åbnings-
balancedatoen (fx 1. januar 2012) og pr. begyndel-
sen af indeværende regnskabsår (fx 1. januar 2013) 
samt af totalindkomsten for sammenligningsperio-
den (fx 2012). Ændringer til pengestrømsopgørelsen 
(fx ændret de finition af likvide midler) skal forklares 
sammen med afstemningerne. Desuden er der krav 
om yderligere oplysninger, der er væsentlige for at 
forstå overgan gen til IFRS i det første IFRS-regnskab.

IAS 8, Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regn
skabsmæssige skøn og fejl, finder ikke anvendelse 
ved ændring af anvendt regnskabspraksis som følge 
af overgang til IFRS.

Oplysninger i regnskabet
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Hvis virksomheden vælger at udarbejde delårsregnskaber 
efter IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, i løbet af 
den første IFRS-regnskabsperiode, kræver IFRS 1, at disse 
indeholder en række oplysninger, herunder yderligere af-
stemninger mellem tidligere regnskabspraksis og IFRS pr. 
delårsperiode samt angivelse af tilpassede sam menlig-

ningstal efter IFRS. Såfremt en førstegangsaflægger i sit 
seneste årsregnskab, der er aflagt efter tidligere regn-
skabspraksis, ikke har givet tilstrækkelige oplysninger til 
forståelse af delårsperioden, skal der i delårsregnskabet 
gives oplysninger om de begivenheder eller transaktio-
ner, som er væsentlige for forståelsen af delårsperioden.

Hvis en virksomhed tidligere har anvendt IFRS, men ikke i 
seneste årsregnskab, og virksomheden vælger igen at 
overgå til IFRS, skal den enten anvende bestemmelserne 
i IFRS 1, som beskrevet ovenfor, eller anvende bestem-
melserne i IFRS med tilbagevirkende kraft, i overensstem-
melse med IAS 8, som om virksomheden aldrig var stop-
pet med at anvende IFRS. Virksomheden skal desuden 
medtage en begrundelse for følgende:

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

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

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

Delårsregnskaber

Fornyet overgang til IFRS

IFRS 1 kræver følgende afstemninger:

2011
Tid

01.01.2012

Afstemning af 
egenkapital (1)

Afstemning af 
egenkapital (3)

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

Afstemning af totalindkomsten 
og forklaring af væsentlige ændringer til  

pengestrømsopgørelsen (2)

31.12.2012 31.12.2013

2012 2013 2014
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IFRS 2
Omhandler Indregning og måling af aktiebaseret vederlæggelse (herunder aflønning af 
 medarbejdere med optioner, warrants mv.) og tilknyttede oplysningskrav
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IFRS 2 kræver, at aktiebaseret vederlæggelse i form af fx 
aktier, optioner og warrants, der ydes som vederlag til 
ledelse, medarbejdere, leverandører m.fl., skal resultatfø-
res over optjeningsperioden, opgjort til dagsværdien af 
egenkapitalinstrumenterne på tildelingstidspunktet.

Hovedindholdet af IFRS 2 kan beskrives som angivet i 
figuren:

Omfanget af aktiebaseret vederlæggelse er bredere end 
aktieløn til ledelsen og medarbejdere. IFRS 2 omhandler 
også tildeling af aktier eller andre egenkapitalinstrumen-
ter til leverandører mv. som betaling for varer eller tjene-
steydelser. Ordninger, hvor virksomheden ikke modtager 
en umiddelbar modydelse for det aktiebaserede veder-

lag, eller hvor modydelsen ikke svarer til dagsværdien af 
den aktiebaserede ordning, er også omfattet af IFRS 2. 
IFRS 2 omfatter ikke andre egenkapitaltransaktioner, så-
som køb og salg af egne aktier, der er omfattet af IAS 
32, Finansielle instrumenter: Præsentation. 

IFRS 2 
– Aktiebaseret vederlæggelse

Indregning af omkostning

Hvilke ordninger er omfattet?

Omfang

Indregning af
omkostning?

Tidspunkt for første
måling

Måles til hvilken værdi?

Sondring mellem forskellige
typer af ordninger

Varer eller ydelser fra medarbejdere,
leverandører m.fl.

Ja – ved tildeling eller over
eventuel optjeningsperiode

Tildelingstidspunktet

Dagsværdi med prisfastsættelsesmodeller
for optioner

·Egenkapitalordning ·Gældsordning
·Mulighed for kontantafregning
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Når værdien af egenkapitalordninger er målt til dagsvær-
di på tildelingstidspunktet, skal værdien af optioner og 
warrants mv. ikke måles igen på et senere tidspunkt. 
Dette er imidlertid ikke tilfældet for gældsordninger, hvor 

der kræves genmåling og opgørelse af dagsværdien ind-
til udnyttelsestidspunktet. Ændringerne i dagsværdien af 
gældsordninger skal indregnes i resultatet i perioden fra 
tildelingen til udnyttelsen.

Der sondres mellem tre typer 
af aktiebaseret vederlæggelse: 

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

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

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

Klassifikation af aktiebaseret vederlæggelse

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

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

Egenkapitalordning

Dagsværdi ved tildeling og stop
for måling herefter

Ingen værdiændring 
efter tildeling

Ja Nej

Fordeling over
optjeningsperiode

Gældsordning

Dagsværdi ved tildeling og fortsat
måling til udnyttelse

Værdiændringer føres i
resultatet indtil udnyttelse

Indeholder ordningen 
ikke-markedsbaserede 
optjeningsbetingelser

Mulighed for 
kontantafregning 

Dagsværdi efter opdeling i
egenkapital og gæld

Værdiændringer følger opdeling
i egenkapital og gæld

Omkostningsførelse
med det samme
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IFRS 2 indeholder særskilt vejledning om klassifikation af 
aktiebaseret vederlæggelse i koncernforhold, fx når mo-
derselskabet tildeler medarbejdere i en dattervirksomhed 
aktiebaseret vederlæggelse, eller når en dattervirksom-
hed tildeler sine medarbejdere aktiebaseret vederlæggel-
se i form af aktier i moderselskabet.

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

Den virksomhed, der modtager modydelsen, klassificerer 
ordningen som en egenkapitalordning, hvis ordningen 

afregnes i virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter, 
eller virksomheden ikke har nogen forpligtelse til at af-
regne ordningen.

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

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

De hyppigst forekommende ordninger i koncerner kan 
illu streres således:

Aktiebaseret vederlæggelse i koncerner 

Virksomhed der får 
modydelsen

Virksomhed der har  
forpligtelsen til at  
afregne ordningen

Hvordan afregnes  
ordningen?

Klassifikation

Dattervirksomhedens 
eget regnskab

Koncernregnskabet

Dattervirksomheden Dattervirksomheden Egenkapitalinstrumenter 
i dattervirksomheden

Egenkapitalordning Egenkapitalordning

Dattervirksomheden Dattervirksomheden Kontant Kontantordning Kontantordning

Dattervirksomheden Dattervirksomheden Egenkapitalinstrumenter 
i modervirksomheden

Kontantordning Egenkapitalordning

Dattervirksomheden Modervirksomheden  
(eller et andet  

koncernselskab)

Egenkapitalinstrumenter 
i modervirksomheden

Egenkapitalordning Egenkapitalordning

Dattervirksomheden Modervirksomheden  
(eller et andet  

koncernselskab)

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

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

Indregning

Egenkapitalordninger
Tildeles en egenkapitalordning uden optjeningsbetingel-
ser, antages ordningen at være vederlag for allerede ud-
ført arbejde. Værdien af ordningen indregnes derfor 
straks i resultatet.

Hvis der er knyttet betingelser til optjeningen af ordnin-
gen (vesting conditions), sondres der mellem arbejdsbe-
tingelser, hvilket typisk er krav om ansættelse i optje-
ningsperioden, og resultatbetingelser. Resultatbetingelser 
kan omfatte markedsbaserede eller ikke-markedsbasere-
de betingelser, hvor fx en forudsat udvikling i aktiekursen 
er et eksempel på en markedsbaseret resultatbetingelse, 
og opfyldelse af et regnskabsmæssigt resultat eller et 

personligt præstationsmål er ikke-markedsbaserede be-
tingelser.

Alle andre betingelser, som ikke er knyttet til medarbej-
derens levering af arbejde og resultater til virksomheden, 
fx krav om at medarbejderen skal betale en del af sin løn 
ind til en aktieopsparingsordning, uden at det dermed er 
sikkert, at medarbejderen optjener egenkapitalinstru-
menterne, er ”ikke-optjeningsbetingelser” (nonvesting 
conditions). 

Betingelserne vedrørende aktiebaseret vederlæggelse 
kan illustreres således: (Se næste side)
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1. Optjeningsbetingelse 2. Ikke-optjeningsbetingelser

1.1 Arbejds-
betingelser

1.2 Resultatbetingelser

1.2.1 Markeds-
baserede

1.2.2 
Ikke-markedsba-

serede

Betingelser uden 
for både 

virksomhedens 
og medarbej-
derens kontrol

Betingelser 
under 

medarbej-
derens kontrol

Betingelser 
under 

virksomhedens 
kontrol

Eksempler Fuldførelse af en 
bestemt 

arbejdsperiode

Opnåelse af 
en bestemt 
aktiekurs

Vellykket 
børsnotering 

og fuldførelse af 
en bestemt 

arbejdsperiode

Opnåelse af 
en bestemt 

udvikling i et 
vareprisindeks

Indbetaling af en 
del af lønnen til 

en aktieop-
sparingsordning

Videreførelse 
af ordningen

Inkluderes i 
dagsværdien på 

tildelingstids-
punktet?

Nej Ja Nej Ja Ja Ja

Ved opgørelsen af dagsværdien af egenkapitalinstru-
mentet på tildelingstidspunktet, skal der tages hensyn til 
markedsbaserede resultatbetingelser og ”ikke-optje-
ningsbetingelser” (punkt 1.2.1 og 2. i tabellen ovenfor). 
Ved den efterfølgende indregning af dagsværdien af 
egenkapitalinstrumentet over optjeningsperioden, skal 
der ikke tages hensyn til eventuelle ændringer i disse be-
tingelser. 
 
Ved opgørelsen af dagsværdien af egenkapitalinstru-
mentet på tildelingstidspunktet, skal der ikke tages hen-
syn til arbejdsbetingelser og ikke-markedsbaserede resul-
tatbetingelser (punkt 1.1 og 1.2.2 i tabellen ovenfor). 
Derimod skal der efter bedste skøn foretages et skøn 

over antallet af egenkapitalinstrumenter, der forventes 
optjent ved opfyldelse af arbejdsbetingelser og ikke-mar-
kedsbaserede resultatbetingelser. Hvis dette skøn ændrer 
sig i løbet af optjeningsperioden (eksempelvis hvis betin-
gelserne ikke opfyldes), skal antallet af instrumenter – og 
dermed også omkostningen, der indregnes i resultatet 
over optjeningsperioden – korrigeres. Dette kan betyde, 
at tidligere indregnede omkostninger skal tilbageføres, 
hvis instrumenterne ikke optjenes af denne årsag. På 
tidspunktet for udløb af optjeningsperioden skal de ak-
kumulerede resultatførte beløb afspejle det antal egen-
kapitalinstrumenter, der faktisk blev optjent.

Hvis virksomheden har tildelt medarbejderne aktiebase-
ret vederlag, der kun kan opfyldes ved kontantafregning 
baseret på virksomhedens aktiekursudvikling (fx en 
 fantomaktieordning), skal dagsværdien opgøres på tilde-
lingstidspunktet og fordeles over en eventuel optjenings-
periode. På hver efterfølgende balancedag indtil udnyt-
telsestidspunktet skal dagsværdien af den enkelte 
ordning genmåles, og værdiændringerne skal føres i 
 resultatet. 

Hvis der alene er markedsbaserede optjeningsbetingelser 
eller andre betingelser (”ikke-optjeningsbetingelser”) ind-
arbejdet i gældsordningerne, skal dagsværdien opgjort 
på tildelingstidspunktet omkostningsføres med det sam-
me. Er der derimod også indarbejdet arbejdsbetingelser 
eller ikke-markedsbaserede resultatbetingelser i gælds-
ordningerne, skal gældsforpligtelsen bygges op hen over 
optjeningsperioden. Reelt set skal den samme metode 
anvendes for arbejdsbetingelser og ikke-markedsmæssi-

Gældsordninger
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ge resultatbetingelser i både gældsordninger og egenka-
pitalordninger. Dette betyder, at disse betingelser indar-
bejdes i virksomhedens bedste skøn over antallet af 

instrumenter, som forventes optjent, svarende til frem-
gangsmåden ved egenkapitalordninger.

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

Virksomheden har valgmulighed
Er det derimod virksomheden, der har mulighed for at 
vælge mellem levering af egenkapitalinstrumenter eller 
kontantafregning, skal virksomheden vurdere, om den 
har en forpligtelse til at afregne ordningen kontant. Det-
te kan være tilfældet, hvis afregning med egenkapitalin-
strumenter ikke er en reel mulighed (fx fordi det af juridi-
ske årsager ikke er tilladt for virksomheden at udstede 
aktier), eller hvis det tidligere har været virksomhedens 
praksis at afregne kontant, eller hvis virksomheden afreg-
ner kontant, når modparten ønsker det. I disse tilfælde 
behandles aktielønnen som gældsordninger. Har virk-
somheden derimod ikke en forpligtelse til at afregne 
kontant, som beskrevet ovenfor, behandles aktielønnen 
som egenkapitalordninger. 

Standarden foreskriver, at dagsværdi er det mest relevan-
te målegrundlag. Egenkapitalordninger måles til 
dagsværdien af de modtagne varer og tjenesteydelser 
(direkte måling). Hvis denne værdi ikke kan opgøres påli-
deligt, skal dagsværdien af selve egenkapitalinstrumentet 
opgøres (indirekte måling). For medarbejderordninger 
antages det, at det typisk ikke er muligt at opgøre 
dagsværdien af arbejdsydelsen pålideligt, hvorfor den in-
direkte måling af instrumentet skal anvendes. Gældsord-
ninger måles til dagsværdien af de modtagne varer og 
tjenesteydelser ved at opgøre dagsværdien af forpligtel-
sen. 

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

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

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

Ordninger med mulighed for kontantafregning

Måling
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Ændres eller erstattes egenkapitalordninger i optjenings-
perioden, fx ved ”repricing” som følge af væsentlige fald 
i aktiekursen, skal værdien af ændringen resultatføres 
over den resterende optjeningsperiode, som kan være 
længere end den oprindelige optjeningsperiode. Den del 

af værdien af den oprindelige ordning, der på ændrings-
tidspunktet endnu ikke er indregnet i resultatopgørelsen, 
skal fortsat indregnes over den resterende del af den op-
rindelige optjeningsperiode.

Afregnes eller annulleres egenkapitalordninger i optje-
ningsperioden, skal den resterende værdi af aktielønnen 
som hovedregel resultatføres med det samme. Dette 
gælder fx, hvis en ordning afregnes i forbindelse med en 
medarbejders afskedigelse. Ligeledes skal den resterende 
værdi af en ordning indregnes straks i resultatet, hvis 
ordningen annulleres som følge af manglende opfyldelse 
af ”ikke-optjeningsbetingelser” fra virksomhedens eller 
medarbejderens side. Annulleres en ordning derimod 
som følge af manglende opfyldelse af ”ikke-optjenings-
betingelser” på grund af forhold, som ligger uden for 
både virksomhedens og medarbejderens kontrol (fx ud-

viklingen i et vareprisindeks), fortsætter virksomheden 
med at indregne den oprindeligt opgjorte omkostning 
over den resterende del af optjeningsperioden, så længe 
medarbejderen er ansat.

Ophører en egenkapitalordning som følge af manglende 
opfyldelse af optjeningsbetingelser, fx at en medarbejder 
ikke opfylder optjeningsbetingelsen om fortsat ansættel-
se i en given periode, anses dette for en ændring i skøn-
net over egenkapitalinstrumenter, der forventes optjent. 
I sådanne situationer sker der reelt en tilbageførsel af al-
lerede resultatførte omkostninger. 

Ændring eller erstatning af egenkapitalordninger

Afregning eller annullering af egenkapitalordninger

Måling af dagsværdi af optioner og warrants 

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

• Udnyttelseskursen
• Den forventede gennemsnitlige løbetid, hvis 
 instrumenterne ikke kan overdrages 
 (ellers anvendes kontraktlig løbetid)

• Den nuværende aktiekurs
• Den forventede volatilitet 
• Den forventede udbyttepolitik 
• Den risikofrie rente (typisk renten på en 
 statsobligation med samme løbetid som 
 instrumentet).
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Standarden stiller omfattende oplysningskrav til ak-
tiebaseret vederlæggelse. Virksomheden skal bl.a. 
give detaljerede oplysninger, der sætter regnskabs-
læseren i stand til at forstå

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

Det betyder, at følgende skal oplyses:

• En beskrivelse af enhver ordning, som har 
 eksisteret i løbet af regnskabsperioden.
• Antallet af aktieoptioner og deres 
 gennemsnitlige udnyttelseskurs i form af en 
 afstemningsnote fra primo til ultimo, herunder 
 tildelte, udnyttede, udløbne og udestående 
 aktieoptioner, og aktieoptioner, der kan udnyttes 
 ultimo perioden.
• Den gennemsnitlige aktiekurs på 
 udnyttelsestidspunktet for udnyttede 
 aktieoptioner.
• Den laveste og højeste udnyttelseskurs og den 
 gennemsnitlige resterende løbetid for 
 udestående aktieoptioner.
• Metoder til at opgøre dagsværdi af 
 aktieoptioner (herunder anvendte 

 prisfastsættelsesmodeller, forudsætninger, 
 forventninger til volatilitet og særlige betingelser).
• Metoder til at opgøre dagsværdi af andre 
 egenkapitalinstrumenter (herunder hvis denne 
 ikke er målt baseret på markedsprisen, den 
 forventede udbyttepolitik og særlige betingelser). 
• En forklaring af eventuelle ændringer til 
 ordninger, dagsværdien af ændringen og 
 metode til opgørelse af denne ændring.
• Metoder til at opgøre dagsværdi af varer og 
 tjenesteydelser og en forklaring, hvis denne 
 dagsværdi undtagelsesvist ikke kan opgøres 
 pålideligt, og virksomheden derfor i stedet har 
 anvendt dagsværdien af egenkapitalinstrumentet.
• Den samlede omkostning til aktiebaseret 
 vederlæggelse, der er indregnet i resultatet, 
 herunder oplysning om den 
 samlede omkostning til egenkapitalordninger. 
• Den samlede regnskabsmæssige værdi af 
 gældsordninger ultimo perioden og den samlede 
 indre værdi (intrinsic value) for gældsordninger, 
 der er optjent ultimo perioden.

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

Oplysninger i regnskabet 
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IFRS 3
Omhandler Virksomhedssammenslutninger

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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IFRS 3 foreskriver den regnskabsmæssige behandling af 
virksomhedssammenslutninger.

IFRS 3 finder ikke anvendelse på etablering af joint ven-
tures og virksomhedssammenslutninger, der omfatter 
virksomheder under samme parts bestemmende indfly-
delse, fx virksomhedssammenslutninger inden for sam me 
koncern.

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

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

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

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

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

Ifølge IFRS 3 skal alle virksomhedssammenslutninger, som 
er omfattet af standarden, behandles efter overtagelses-

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

IFRS 3
– Virksomhedssammenslutninger

Definition af en virksomhedssammenslutning

 Metode for regnskabsmæssig behandling  
 af virksomhedssammenslutninger

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabs regulering

Ifølge ÅRL defineres anskaffelse af et selskab, således 
at der etableres et moder-/dattervirksomhedsfor-
hold, som en virksomhedssammenslutning, uanset 

om aktiviteten i dattervirksomheden udgør en virk-
somhed eller blot består af et eller nogle få aktiver.

Ifølge IFRS 3 udgør erhvervelsen af et selskab kun en 
virksomhedssammenslutning, hvis aktiviteten i sel-
skabet udgør en virksomhed.
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Overtagelsesmetoden omfatter følgende væsentlige ele-
menter:

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

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

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

• Efterfølgende ændringer i betinget købsvederlag 
indregnes i resultatet.

Identificering, indregning og måling af overtagne  
aktiver og forpligtelser

• Alle immaterielle aktiver og eventualforpligtelser  
skal som udgangspunkt indregnes.

• Omkostninger til omstrukturering må kun indregnes, 
hvis de allerede er en forpligtelse i den overtagne 
virksomhed på overtagelsestidspunktet.

Måling af minoritetsinteresser • Goodwill på minoritetsinteresser kan indregnes.

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

Opgørelse af goodwill eller gevinst ved favorable  
overtagelser

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

• Gevinst ved favorable overtagelser 
(negativ goodwill) indregnes straks i resultatet.

Forskelle mellem IFRS  
og dansk regnskabsregulering

Ifølge ÅRL er det i visse tilfælde muligt at an vende sam-
menlægningsmetoden for virksomhedssammenslutnin-
ger. Dette er ikke muligt for de virksomhedssammen-
slutninger, som er omfattet af IFRS 3.

Koncerninterne virksomhedssammenslutninger er 
ikke omfattet af IFRS 3, hvorfor sammenlægnings-

metoden indtil videre fortsat kan anvendes for så-
danne sammenslutninger.

Sammenlægningsmetoden indebærer, at regnskabs-
posterne i de sammensluttede virksomheder sam-
menlægges, som om virksomhederne havde været 
sammensluttet fra begyndelsen af det tidligst præ-
senterede regnskabsår i regnskabet, og en eventuel 
forskel mellem betalt vederlag og regnskabsmæssig 
indre værdi indregnes direkte på egenkapitalen.



49    

IFRS 3 kræver, at der altid identificeres en overtagende 
part ved virksomhedssammenslutninger. Den overtagen-
de part er den virksomhed, der opnår bestemmende 
indflydelse (kontrol) over den sammensluttede virksom-
hed. IFRS 3 indeholder omfattende vejledning til fastsæt-
telse af, hvilken virksomhed der anses som den overta-
gende, og præciserer bl.a., at den part, der 
regnskabsmæssigt anses som den overtagende, kan 
være forskellig fra den i juridisk forstand overtagende 
part, hvilket resulterer i såkaldte omvendte virksomheds-
overtagelser.

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

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

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

Ifølge overtagelsesmetoden skal en overtaget virksom-
hed indregnes fra overtagelsestidspunktet og frem til af-
hændelsestidspunktet. Det vil sige, at den overtagne 
virksomheds resultat skal indregnes i resultatet, og at ak-
tiver og forpligtelser skal indregnes i balancen fra overta-

gelsestidspunktet. Overtagelsestidspunktet er i IFRS 3 
defineret som det tidspunkt, hvor den overtagende virk-
somhed reelt set opnår kontrol over den overtagne virk-
somhed. Overtagelsestidspunktet kan være forskelligt fra 
det tidspunkt, der er fastsat i overtagelsesaftalen.

Det betalte vederlag i forbindelse med virksomhedsover-
tagelsen opgøres til dagsværdien på overtagelsestids-
punktet af det erlagte vederlag i form af kontant beta-
ling, overdragelse af aktiver til sælger, påtagelse af 
forpligtelser over for sælger og udstedelse af egenkapi-
talinstrumenter.

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

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

Identifikation af den overtagende part

Fastsættelse af overtagelsestidspunktet

Opgørelse af betalt vederlag

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabs regulering

Der findes ikke bestemmelser i ÅRL om omvendt virk-
somhedsovertagelse. Ifølge ÅRL anses den i juridisk for-
stand overtagende virksomhed også i regnskabsmæs-
sig forstand for den overtagende virksomhed.

Ifølge IFRS 3 ses der på, hvilken aktionær gruppe der  
efter virksomhedssammenslutningen har kontrol over 
den samlede virksomhed frem for det juri diske indhold 
af transaktionen.
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Efterfølgende ændringer i værdien af det betingede ve-
derlag som følge af begivenheder indtruffet efter overta-

gelsestidspunktet behandles ikke som en regulering af 
det betalte vederlag, men indregnes i resultatet.

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

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

IFRS 3 indeholder følgende undtagelser til indregnings- 
og målingsprincipperne:

Undtagelser til indregningsprincippet

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

Undtagelser til målingsprincippet

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

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

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

Identificering, indregning og måling  
af overtagne aktiver og forpligtelser

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabs regulering

Ifølge ÅRL skal transaktionsomkostninger, der direkte 
knytter sig til anskaffelsen, indregnes som en del af 
kostprisen for den overtagne virksomhed. Endvidere 

skal kostprisen reguleres, når der sker regulering af det 
betingede købsvederlag.

Ifølge IFRS 3 påvirkes det betalte vederlag hverken af 
transaktionsomkostninger eller efterfølgende regulerin-
ger af betingede vederlag.
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Overtagne aktiver og forpligtelser skal i efterfølgende pe-
rioder indregnes og måles i overensstemmelse med rele-
vante standarder. IFRS 3 indeholder dog særskilt vejled-
ning om den efterfølgende regnskabsmæssige behandling 
af generhvervede rettigheder, indregnede eventualforplig-
telser, refusionsaktiver og betinget vederlag.

Klassifikation af aktiver og forpligtelser
De identificerede aktiver og forpligtelser skal på overta-
gelsestidspunktet klassificeres i henhold til den overta-
gende virksomheds anvendte regnskabspraksis på bag-
grund af aftalegrundlaget og andre relevante forhold. 
Dette gælder dog ikke vurdering af, hvorvidt en leasing-
kontrakt er finansiel eller operationel leasing, eller klassi-
fikation af en forsikringskontrakt i henhold til IFRS 4, For
sikringskontrakter. Klassifikationen af disse kontrakter 
skal foretages på basis af betingelserne på tidspunktet 
for kontrakternes indgåelse eller ved en senere ændring 
af kontrakterne.

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

• de er særskilt identificerbare
• de er under virksomhedens kontrol, og

• det forventes, at de fremtidige økonomiske fordele 
vil tilflyde virksomheden.

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

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

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

• projekterne ikke tidligere var indregnet i den  
overtagne virksomheds balance.

Undtagelser fra både indregnings- og målingsprincippet

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

Personaleforpligtelser (primært  
pensionsforpligtelser og lign.)

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

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

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabs regulering

Ifølge IFRS 3 skal eventualforpligtelser i den overtagne 
virksomhed indregnes i overtagelsesbalancen, hvis 

dagsværdien for disse kan opgøres pålideligt.

Ifølge ÅRL må eventualforpligtelser ikke ind regnes i 
overtagelsesbalancen.
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Implementeringsvejledningen (illustrative eksempler) til 
IFRS 3 indeholder en række eksempler på forskellige im-
materielle aktiver, som ifølge IFRS 3 skal indregnes som 
særskilte aktiver i overtagelsesbalancen, herunder ek-

sempler på marketing- kunde- og kunstrelaterede 
 ret tigheder samt kontrakt- og teknologibaserede 
rettighe der.

Omkostninger til omstruktureringer
Indregningsprincippet medfører, at der ikke i overtagel-
sesbalancen kan hensættes til omkostninger vedrørende 
omstruktureringer, som den overtagende virksomhed 
planlægger at foretage i de sammensluttede virksomhe-

der. Omkostninger til planlagte omstruktureringer kan 
kun indregnes i overtagelsesbalancen, hvis de på overta-
gelsestidspunktet udgør en forpligtelse for den overtag-
ne virksomhed ifølge bestemmelserne i IAS 37, Hensatte 
forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver.

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Ifølge ÅRL er det en betingelse for at kunne indreg-
ne immaterielle aktiver i overtagelsesbalancen, at det 
er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
tilflyde den overtagende virksomhed. Ifølge IFRS 3 

an tages denne betingelse altid at være opfyldt, når 
imma terielle aktiver overtages ved en virksomheds-
sammenslutning. Dette medfører, at en række im-
materielle aktiver, der skal indregnes ifølge IFRS 3, 
ikke vil blive indregnet sær skilt ifølge ÅRL, men i ste-
det vil blive indeholdt i goodwill.

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Ifølge ÅRL skal forventede omkostninger til 
omstruktu reringer i den overtagne virksomhed indreg-

nes som en hensat forpligtelse i overtagelsesbalancen. 
Dette er ikke muligt efter IFRS 3, der foreskriver, at 
kun forpligtelser, som eksisterede i den overtagne 
virksom hed på overtagelsestidspunktet ifølge IAS 37, 
kan ind regnes i overtagelsesbalancen.

Minoritetsinteresser, der repræsenterer en aktuel ret til 
en forholdsmæssig andel af dattervirksomhedens netto-
aktiver i tilfælde af likvidation, skal måles enten til mino-
ritetsinteressernes forholdsmæssige andel af de overtag-
ne identificerbare nettoaktiver eller til dagsværdi. Måling 
til dagsværdi medfører indregning af goodwill på den 

del af den overtagne virksomhed, som ejes af minori-
tetsinteresserne. 

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

Måling af minoritetsinteresser

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Ifølge ÅRL indregnes der ikke goodwill vedrø rende 
minoritetsinteressernes andel af den overtagne virk-

somhed, mens virksomheden ifølge IFRS 3 kan  
væl ge at indregne goodwill vedrørende 
minoritetsinteres sernes andel.
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Besidder den overtagende virksomhed kapitalandele i 
den overtagne virksomhed forud for virksomhedssam-
menslutningen, skal disse kapitalandele omvurderes til 

dagsværdien på overtagelsestidspunktet, og en eventuel 
gevinst eller tab skal indregnes i resultatet.

IFRS 3 kræver, at den overtagende virksomhed indregner 
goodwill, der er erhvervet ved en virksomhedssammen-
slutning, som et aktiv. Goodwill måles ved første indreg-
ning som forskellen mellem:

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

2. dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser. 

 Betalt vederlag (kostpris)
 +
 Minoritetsinteresser1

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

Efter første indregning måles goodwill fortsat til kostpris, 
men den skal mindst én gang årligt testes for værdifor-
ringelse og eventuelt nedskrives til en lavere genindvin-
dingsværdi efter IAS 36, Værdiforringelse af aktiver. Der 
må ikke afskrives på goodwill.

Behandling af eksisterende ejerandele (trinvise overtagelser)

Goodwill og gevinst ved favorable overtagelser

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Ifølge ÅRL udgør kostprisen for en virksomhedsover-
tagelse, der omfatter mere end én transakti on, sum-
men af kostprisen for hvert enkelt køb.

Ifølge IFRS 3 skal tidligere erhvervede ejerandele om-
vurderes til dagsværdien på overtagelsestidspunktet.

1I henhold til IFRS 3 kan minoritetsinteresserne opgøres efter to  

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

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

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

Hvis dagsværdien af de overtagne akti ver og forpligtel-
ser eller det betalte vederlag kun kan opgøres foreløbigt 
på over tagelsesdagen og på den efterfølgende balance-
dag, skal den overtagende virksomhed anvende disse 
foreløbigt opgjorte værdier ved udarbejdelse af sit (kon-
cern)regn skab.

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

Efterfølgende reguleringer til overtagelsesbalancen

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Ifølge ÅRL skal negativ goodwill indregnes som en 
særskilt periodeafgrænsningspost under forpligtelser 
med en passende benævnelse og indtægtsføres, i 
takt med at de forhold, som ligger til grund for den 
nega tive goodwill, realiseres, herunder forventede 
fremtidige tab eller udgifter, som fremgår af den 
overtagende virksomheds planer for overtagel sen. 
Negativ goodwill, der ikke relate rer sig til forventede 
fremtidige tab eller udgifter, skal indtægtsføres i re-
sultatet som følger:

• Systematisk over den vejede gennemsnitlige 
brugstid for de ikke-monetære aktiver

• Et eventuelt restbeløb skal indregnes i resultatet 
på anden systematisk vis.

ÅRL tillader ikke straksindtægtsførsel.

Ifølge IFRS 3 indtægtsføres forskelsbeløbet ved en 
fa vorabel virksomhedsovertagelse straks i resultatet.

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabs regulering

Ifølge ÅRL skal goodwill afskrives systematisk over 
den økonomiske levetid, der ikke må overstige 20 år, 
og hvis afskrivningsperioden overstiger 5 år, skal der 
gives en fyl destgørende begrundelse.

Ifølge IFRS 3 må goodwill ikke afskrives, men skal te s-
tes for værdiforringelse mindst én gang årligt og ned-
skrives til en eventuel lavere genindvindingsværdi.
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Reguleringer til de foreløbigt opgjorte værdier, som kon-
stateres mere end 12 måneder efter overtagelsesdagen, 
eller reguleringer, der ikke vedrører nye oplysninger om 
forhold, som eksisterede på overtagelsestidspunktet, 
skal som udgangspunkt behandles som ændring af 
regnskabsmæssige skøn. Disse skal ifølge IAS 8, Anvendt 
regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn 

og fejl, ikke korrigeres med tilbagevirkende kraft, men 
kun ændres i indeværende og efterfølgende perioder. I 
sådanne tilfælde skal indregnet goodwill ikke korrigeres. 
Er der derimod tale om korrektion af fejl, som er define-
ret i IAS 8, skal fejlen korrigeres med tilbagevirkende 
kraft fra overtagelsestidspunktet og dermed påvirke den 
indregnede goodwill og sammenligningstallene.

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

ser. Sådanne aftaler skal holdes adskilt fra selve virksom-
hedssammenslutningen. IFRS 3 indeholder nærmere 
vejledning om identifikation af transaktioner, der skal 
holdes adskilt fra virksomhedssammenslutningen.

Efterfølgende køb eller salg af andele i en dattervirksom-
hed, der ikke medfører ophør af kontrol, skal i henhold 
til IFRS 10, Koncernregnskaber, behandles som en egen-

kapitaltransaktion. Vi henviser til afsnittet om IFRS 10 
”konsolideringsprocedurer”.

Transaktioner uden for virksomhedssammenslutningen

Efterfølgende køb eller salg af kapitalandele i en dattervirksomhed

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Ifølge ÅRL er det muligt at regulere overtagelsesba-
lancen indtil udgangen af det regnskabsår, der følger 
efter overtagelsen. Dette får dermed indvirkning på 
den opgjorte goodwill. 

IFRS 3 begrænser denne perio de til 12 måneder fra 
overtagelsesdagen, ligesom der i visse situationer 
kan være forskelle på, hvilke korrektio ner der kan 
foretages.

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

Derudover skal der gives oplysninger om ændringer i 
indeværende regnskabsår vedrørende regnskabsårets 
eller tidligere regnskabsårs virksomhedssammenslut-
ninger.

IFRS 3 indeholder detaljerede retningslinjer for ud-
fyldelse af disse generelle oplysningskrav, der som ud-
gangspunkt skal oplyses for hver virksomhedssammen-
slutning. Standarden kræver bl.a. følgende oplysninger:

• Navn på og beskrivelse af den overtagne  
virksomhed

• Overtagelsestidspunktet
• Andelen af overtagne stemmeberettigede  

egenkapitalinstrumenter

Oplysninger i regnskabet
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Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

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

ÅRL indeholder ingen specifikke oplysningskrav ved-
rørende virksomhedssammenslutninger. Dog gælder 
de generelle krav om oplysning om anvendt regn-
skabspraksis og oplysning i ledelsesberetningen om 
ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomi-
ske forhold også for virksomhedssammenslutninger.

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

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

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

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

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

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

• En række oplysninger om eventualforpligtelser,  
minoritetsinteresser, trinvise overtagelser,  
transaktioner, der er behandlet adskilt fra  
virksomhedssammenslutningen,  
transaktionsomkostninger og eventuelt  
indtægtsførsel af gevinst ved favorable overtagelser

• Størrelsen af goodwill der forventes at være 
skattemæssigt fradragsberettiget

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

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

• Beløb og forklaring på væsentlige gevinster eller 
tab, som vedrører overtagne aktiver eller  
forpligtelser i forbindelse med en  
virksomhedssammenslutning i indeværende  
eller tidligere perioder.

Medmindre dette ikke er praktisk muligt, skal der end-
videre gives oplysning om omsætning og resultat i 
den overtagne virksomhed efter overtagelsestidspunk-
tet, samt om omsætning og resultat for den samlede 
koncern, hvis virksomhedssammenslutningen havde 
fundet sted ved regnskabsårets begyndelse.

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

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

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

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen

Dansk regnskabsregulering  Danske forsikringsselskaber er omfattet af Finanstilsynets
 bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgå-

ende pensionskasser (112 af 07/02/2013, ”regnskabsbekendtgørelsen”), 
som er forenelig med IFRS, bortset fra at regnskabsbekendtgørelsen be-
grænser antallet af valgmuligheder, som findes ifølge IFRS, og specifikt kræ-
ver måling af kapitalinteresser i dattervirksomheder til indre værdi, samt tilla-
der, at der ikke afsættes udskudt skat af sikkerhedsfonde og visse andre 
ubeskattede reserver. Det danske regelsæt indeholder ikke så detaljerede 
krav som IFRS, herunder oplysningskrav
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IFRS 4 omfatter den regnskabsmæssige behandling af de 
forsikringskontrakter, som en virksomhed udsteder, og 
for genforsikringskontrakter, som en virksomhed enten 
udsteder eller tegner. Endvidere er finansielle instrumen-
ter, som udstedes af virksomheden, og som indeholder 

en kontraktlig ret til at modtage ydelser udover de ga-
ranterede ydelser (fx bonus), også omfattet af IFRS 4. 

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

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

er omfattet af IAS 39, Finansielle instrumenter: Indreg
ning og måling, og hvilke der er omfattet af andre stan-
darder eller begrebsrammen fra IASB. 

IFRS 4 
– Forsikringskontrakter

Definition

En forsikringskontrakt defineres som: 

“en kontrakt, hvori den ene part (udstederen af forsik
ringskontrakten) påtager sig betydelige forsikringsrisi
ci for den anden part (forsikringstager) ved at indvilli
ge i at yde erstatning til forsikringstager, hvis en 
bestemt usikker fremtidig begivenhed (den forsikrede 

begivenhed) påvirker forsikringstager negativt.”

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

sielle instrumenter (IAS 39) og andre kontrakter, hvoraf 
et udpluk og andre eksempler er angivet nedenfor.

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

Finansielle instrumenter(IAS 39) Andre kontrakter

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

–  Produktansvarsforsikringer, indi-
rekte tegnet for producent

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

mæssig bonusuddeling
–  Livsvarige løbende ydelser og 

pensioner
– Debitorforsikring
–  Visse finansielle garantier (undta-

gelse)
–  Genforsikring, som overfører for-

sikringsrisici.

–  Investerings- og opsparingsproduk-
ter uden betydelig forsikringsrisiko 
(fx rene unit-link kontrakter) eller 
som primært indeholder finansielle 
risici

–  Rene opsparingsprodukter uden 
skønsmæssig bonusuddeling

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

fører al betydelig forsikringsrisiko til 
forsikringstager.

–  Produktgarantier direkte udstedt af 
producent (IAS 18, Indtægtsførsel 
og IAS 37, Hensatte forpligtelser, 
eventualforpligtelser og eventual
aktiver)

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

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

– Spil.

Afledte finansielle instrumenter, der er indbygget i en 
forsikringskontrakt, skal udskilles og måles særskilt, med-
mindre

• hele forsikringskontrakten allerede måles til 
 dagsværdi, fx rentegarantier, hvor dagsværdien af 
 rentegarantien allerede er indregnet i de 
 forsikringsmæssige hensættelser, eller
• det afledte finansielle instrument opfylder 
 definitionen på en forsikringskontrakt.

Fx er en option for forsikringstageren til at tilbagekøbe 
kontrakten til et fastsat beløb undtaget fra kravet om 
behandling efter IAS 39, ligesom opsparingskontrakter 
med skønsmæssig bonustildeling (discretionary partici
pation features) er undtaget. Denne undtagelse gælder 
imidlertid ikke, hvis tilbagekøbsværdien afhænger af en 
finansiel variabel, fx en aktie eller et indeks.

Et indbygget afledt finansielt instrument, der ikke er om-
fattet af ovenstående undtagelser, skal udskilles fra for-
sikringskontrakten og måles til dagsværdi, og ændrin-
gerne i dagsværdien indregnes i resultatet. 

Indbyggede afledte finansielle instrumenter
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En række forsikringskontrakter indeholder et betydeligt 
opsparingselement, som – hvis det var en særskilt kon-
trakt – skulle behandles som et finansielt aktiv eller en fi-
nansiel forpligtelse efter IAS 39. Også reassurance kan i 
mange tilfælde være et lån, der skal tilbagebetales efter 
nærmere aftalte kriterier (finansiel reassurance).

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

men kræves ikke. Et opdelt element af opsparing eller 
lån skal behandles som et finansielt aktiv eller en finan-
siel forpligtelse ifølge IAS 39.

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

IFRS 4 foreskriver, at udstederen af forsikringskontrakter 
på hver balancedag skal vurdere, om de forsikringsmæs-
sige hensættelser er tilstrækkelige i forhold til en aktuel 
vurdering af de fremtidige pengestrømme fra forsik-
ringskontrakterne.

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

Viser testen af hensættelsernes tilstrækkelighed, at disse 
ikke kan dække forpligtelserne, skal der hensættes yder-
ligere, og omkostningen indregnes i resultatet. Når for-
pligtelserne vurderes, skal der tages hensyn til indbygge-
de garantier og optioner.

Testen af hensættelsernes tilstrækkelighed skal foretages 
kontrakt for kontrakt, men kan foretages for porteføljer 
af kontrakter, der har ensartede risici, og som admini-
streres som én portefølje.

Katastrofe- og udjævningshensættelser er ikke reelle for-
pligtelser for forsikringsudstederen pr. balancedagen, jf. 
IAS 37. IFRS 4 tillader ikke, at sådanne hensættelser til 
dækning af krav på fremtidige forsikringsdækninger ind-
regnes. I stedet kan der foretages henlæggelser inden 

for egenkapitalen, hvis virksomheden finder det nødven-
digt at etablere et særligt beredskab, der svarer til de 
hidtidige katastrofe- og udjævningshensættelser. 

Opdeling i forsikringskontrakt og opsparingsdel/låneforhold

Test af hensættelsernes tilstrækkelighed

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

• måling af forsikringsforpligtelser uden diskontering
• måling af forsikringsforpligtelser med særlig stor 
 forsigtighed
• måling af kontraktmæssige rettigheder til fremtidige 
 kapitalforvaltningshonorarer (investment 
 management fees) til beløb, der overstiger 
 dagsværdien for lignende ydelser
• anvendelse af forskelligartet regnskabspraksis for 
 dattervirksomheders forsikringsforpligtelser i 
 koncernregnskabet.

IFRS 4 tager ikke stilling til, hvordan de forsikringsmæssi-
ge forpligtelser skal måles, men henviser til reglerne i IAS 
8 for de tilfælde, hvor der ikke findes en standard eller et 
fortolkningsbidrag som finder specifikt anvendelse. IFRS 
4 indeholder dog visse undtagelser til reglerne i IAS 8.

Standarden indeholder ikke direkte krav om, at de forsik-
ringsmæssige forpligtelser skal diskonteres for at afspejle 
en aktuel rente i markedet. Det er derfor muligt at fort-
sætte en hidtil anvendt regnskabspraksis uden diskonte-
ring. Det er derimod ikke tilladt at ændre regnskabsprak-
sis fra en praksis, hvor forpligtelserne diskonteres, til en 
praksis, hvor dette ikke sker.

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

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

Det er generelt IASB’s opfattelse, at en værdiændring af 
aktiver ikke skal påvirke målingen af forsikringsmæssige 
forpligtelser, men IASB har anerkendt, at det er en praksis, 
der anvendes, og at det ikke vil være rimeligt at eliminere 
denne praksis, før der udsendes en omfattende standard 
for indregning og måling af forsikringskontrakter.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis

Metoder til måling af forsikringsmæssige hensættelser

Shadow accounting

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

Bonus må ikke klassificeres som en kategori mellem for-
pligtelser og egenkapital. Opfylder en balancepost ikke 
definitionen af et aktiv eller en forpligtelse, skal posten 
indarbejdes under egenkapitalen. Det er op til udstede-
ren af forsikringskontrakten at vurdere, hvordan bonus-
elementet skal klassificeres, dvs. om det opfylder definiti-
onen på en forpligtelse.

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

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

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

Forsikringsvirksomheder skal måle overtagne forsikrings-
mæssige aktiver og forpligtelser til dagsværdi på overta-
gelsesdatoen. 

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

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

Det immaterielle aktiv indgår i testen af hensættelsernes 
tilstrækkelighed og er derfor undtaget fra at blive testet 
for værdiforringelse efter IAS 36, Værdiforringelse af ak
tiver. Andre immaterielle aktiver, der er identificeret i for-
bindelse med en virksomhedssammenslutning, skal dog 
behandles efter IAS 36 og IAS 38, Immaterielle aktiver 
og andre relevante standarder, såsom værdien af kun-
derelationer.

Forsikringer med ret til bonus

Genforsikring

Virksomhedssammenslutninger
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Oplysninger i regnskabet

IFRS 4 indeholder omfattende oplysningskrav, som 
fokuserer på:
• Forklaring af rapporterede beløb fra 
 forsikringskontrakter
• Risici fra forsikringskontrakter.

Når rapporterede beløb, der stammer fra forsikrings-
kontrakter, forklares, kræves følgende oplyst: 
• Regnskabspraksis for forsikringskontrakter og 
 tilhørende aktiver, forpligtelser, indtægter og 
 omkostninger
• Indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og 
 omkostninger (samt pengestrømme, hvis den 
 direkte metode i IAS 7, Pengestrømsopgørelse, 
 anvendes) fra forsikringskontrakter
• Metoder anvendt til at fastsætte forudsætninger 
 for ovennævnte indregnede beløb, og hvis 
 muligt kvantificere disse
• Virkninger af ændringer i forudsætninger med 
 separat indikation af de ændringer, der i 
 væsentlig grad påvirker regnskabet
• Afstemninger af ændringer i forsikringsforpligtelser, 
 genforsikringsaktiver og eventuelle aktiverede 
 erhvervelsesomkostninger.

Virksomheden skal afgive information, som giver 
regnskabsbrugerne mulighed for at vurdere arten og 
omfanget af risici fra forsikringskontrakter. Det bety-
der, at følgende skal oplyses:
• Mål med, politikker og procedurer for styring af 
 forsikringsrisici, samt metoder til styring af disse 
 risici
• Forsikringsrisici (brutto og for egen regning) 
 vedrørende
  –  følsomhed over for forsikringsrisici (efter  

 en af to bestemte metoder)
  –  koncentrationer af forsikringsrisici,  

herunder en beskrivelse af, hvordan ledelsen    
opgør koncentrationer, og en beskrivelse 
af de karakteristika, der er fælles for hver 
koncentration 

  –  oplysninger om faktiske erstatningskrav 
sammenholdt med tidligere skøn (dvs.  
udvikling i erstatningskrav) 

  –  oplysninger om kreditrisiko,   
likviditetsrisiko og markedsrisiko.

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

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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IFRS 5 fastsætter krav til indregning, måling og præsen-
tation af anlægsaktiver og grupper af aktiver bestemt for 
salg. Derudover indeholder IFRS 5 oplysnings- og præ-
sentationskrav for ophørte aktiviteter.

Klassifikationskriterierne og præsentationskravene i  
IFRS 5 vedrørende anlægsaktiver bestemt for salg gæl-
der for alle anlægsaktiver (non-current assets) og for alle 
grupper af aktiver, fx pengestrømsfrembringende enhed-
er bestemt for salg. Hvis det er en gruppe af aktiver, der 
er bestemt for salg, gælder klassifikationskriterierne og 
præsentationskravene for alle aktiver i den pågældende 
gruppe, uanset om der er tale om anlægsaktiver eller ej.

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

• udskudte skatteaktiver (IAS 12, Indkomstskatter)
• aktiver, som hidrører fra personaleydelser 
 (IAS 19, Personaleydelser)
• finansielle aktiver, som er omfattet af IAS 39, 
 Finansielle instrumenter: Indregning og måling
• investeringsejendomme, der måles til dagsværdi 
 efter IAS 40, Investeringsejendomme
• biologiske aktiver, der måles til dagsværdi fratrukket 
 forventede salgsomkostninger efter IAS 41, Landbrug
• kontraktrettigheder i henhold til 
 forsikringskontrakter som defineret i 
 IFRS 4, Forsikringskontrakter.

Hovedindholdet af IFRS 5 kan beskrives som angivet i 
 figuren:

IFRS 5 
– Anlægsaktiver bestemt for 
salg og ophørte aktiviteter

Anvendelsesområde

Definition af ophørte aktiviteter

Rapporteringstidspunkt for ophørte aktiviteter

Resultat af ophørte aktiviteter

Definition af anlægsaktiver, der 
er bestemt for salg

Regnskabsmæssig behandling af anlægsaktiver, 
der er bestemt for salg

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

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

Skal præsenteres separat i resultatet

Aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi vil blive realiseret 
ved salg snarere end ved fortsat anvendelse

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

Skal præsenteres separat i balancen
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Klassifikation 
Anlægsaktiver eller grupper af aktiver skal anses for at 
være bestemt for salg, hvis aktivernes regnskabsmæssige 
værdi primært vil blive realiseret ved salg snarere end 
ved fortsat brug af aktiverne. Dette anses alene for at 
være tilfældet, hvis aktiverne ”øjeblikkeligt” kan afhænd-
es i deres nuværende stand og på vilkår, der er alminde-
lige for salg af de pågældende aktivtyper. Derudover skal 
salget være ”højst sandsynligt”, hvilket bl.a. indebærer, 
at:
• ledelsen skal have vedtaget en plan for salget af 
 aktiverne, 
• der skal være iværksat en aktiv proces for at finde en 
 køber til aktiverne, 
• aktiverne skal være sat til salg til en værdi, der svarer 
 til markedsværdien, og 
• salget skal forventes  gennemført inden for et år. 

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

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

Måling
Anlægsaktiver eller grupper af aktiver, der er bestemt for 
salg, skal måles til den laveste værdi af aktivernes regn-
skabsmæssige værdi og dagsværdien fratrukket salgs-
omkostninger (nettosalgspris). 

For grupper af aktiver, der er bestemt for salg, opgøres 
nettosalgsprisen for gruppen som helhed. Overstiger ak-
tivernes regnskabsmæssige værdi den opgjorte netto-
salgspris, skal nedskrivning fordeles efter bestemmelser-
ne for pengestrømsfrembringende enheder i IAS 36, 
Værdiforringelse af aktiver. 

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

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

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

• den regnskabsmæssige værdi, før aktiverne blev 
klassificeret som bestemt for salg, fratrukket almin-
delige afskrivninger, som ville være foretaget, hvis 
ikke aktiverne havde været klassificeret som bestemt 
for salg, og

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

Anlægsaktiver eller grupper af aktiver,  
der er bestemt for salg

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

ÅRL tillader ikke, at der undlades at afskrive på materi-
elle og immaterielle anlægsaktiver, der fortsat anvendes 
af virksomheden.
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Præsentation
Anlægsaktiver og grupper af aktiver, der er bestemt for 
salg, skal præsenteres som en særskilt gruppe af omsæt-
ningsaktiver i balancen. Tilsvarende skal forpligtelser, der 
er knyttet til grupper af aktiver bestemt for salg og over-
drages sammen med aktiverne, præsenteres særskilt un-
der kortfristet gæld. Aktiver og tilhørende forpligtelser 
må ikke modregnes.

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

Sammenligningstal skal ikke tilpasses. 

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

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

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Under ÅRL skal anlægsaktiver, der er bestemt for salg, 
som udgangspunkt fortsat klassificeres som anlægsakti-

ver, indtil de er solgt, eller indtil brugen af aktiverne op-
hører, og de sættes til salg.

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

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

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

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

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

Oplysningskrav i andre IFRS-standarder gælder ikke 
for aktiver eller grupper af aktiver bestemt for salg, 
medmindre disse standarder indeholder specifikke 
oplysningskrav for aktiver eller grupper af aktiver be-
stemt for salg. Dog skal der oplyses om måling af 
aktiver og forpligtelser, som indgår i en gruppe af 
aktiver bestemt for salg, der ikke er omfattet af må-
lingsbestemmelserne i IFRS 5, og hvor andre IFRS-
standarder kræver oplysning om måling. 

Oplysninger i regnskabet 
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Ophørte aktiviteter er dele af en virksomhed, der enten 
er afhændet eller klassificeret som bestemt for salg, og 
som:

• udgør et identificerbart, betydeligt 
 forretningsområde eller geografisk område,
• er en del af en samlet, koordineret plan om at 
 afhænde et identificerbart, betydeligt 
 forretningsområde eller geografisk område, eller
• er en dattervirksomhed, der er erhvervet 
 udelukkende med salg for øje. 

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

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

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

Ophørte aktiviteter

Oplysninger i regnskabet

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

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

Sammenligningstal skal tilpasses i overensstemmelse 
hermed.

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

Sammenligningstallene skal tilpasses.

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

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

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

ÅRL tillader ikke, at resultatopgørelse og balance opstil-
les på en anden måde end den, der er angivet i regn-
skabsskemaerne. ÅRL kræver fra og med regnskabs-
klasse C, at der i noterne oplyses om de aktiviteter, der 

ifølge en samlet plan skal afhændes, lukkes eller opgi-
ves, hvis de kan adskilles fra de øvrige aktiviteter. Her-
under skal det så vidt muligt oplyses, med hvilke beløb 
de ophørende aktiviteter indgår i virksomhedens netto-
omsætning, årets resultat, anlægsaktiver og omsæt-
ningsaktiver.
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IFRS 6
Omhandler Regnskabsmæssig behandling af aktiviteter inden for efterforskning og 
 vurdering af mineralressourcer

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

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

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

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

IFRS 6 fastsætter ikke detaljerede bestemmelser for den 
regnskabsmæssige behandling af aktiver og omkostnin-
ger, der er forbundet med efterforsknings- og vurde-
ringsaktiviteter i relation til mineralressourcer. Men den 
giver virksomheder, der er omfattet af standarden, mu-
lighed for at fortsætte med den hidtidige regnskabsprak-
sis, forudsat at denne giver relevant og pålidelig infor-
mation til regnskabslæserne i overensstemmelse med 
afsnit 10 i IAS 8, Anvendt regnskabspraksis, ændringer i 
regnskabsmæssige skøn og fejl. En virksomhed er dog 

ikke forpligtet til at inddrage bestemmelser i andre IFRS 
standarder og IFRS-begrebsrammen eller regnskabsbestem-
melser, der er udstedt af andre organer med en tilsvarende 
begrebsramme som IFRS, som foreskrevet i IAS 8.

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

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

Omkostninger ved opnåelse/køb af efterforskningsrettig-
heder, topografiske, geologiske, geokemiske og geofysi-
ske studier, prøveboringer og aktiviteter, der vedrører 
vurdering af den tekniske og økonomiske mulighed for 
at udvinde mineralressourcer, er eksempler på omkost-
ninger, som vil kunne indgå i kostprisen.

IFRS 6 
– Efterforskning og vurdering 
af mineralressourcer

Efterforsknings- og vurderingsaktiviteter

Valg af regnskabsmæssig behandling

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

Hvis virksomheden vælger at måle aktiverne til omvurde-
ret værdi (dagsværdi), gælder bestemmelserne i hhv. IAS 

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

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

Da det er vanskeligt at indhente tilstrækkelig information 
til at opgøre forventede fremtidige pengestrømme fra 
efterforsknings- og vurderingsaktiviteterne, indeholder 
IFRS 6 visse lempelser i forhold til bestemmelserne i IAS 
36, Værdiforringelse af aktiver, vedrørende identificering 
af situationer, hvor der skal foretages værdiforringelses-
test. Der skal ifølge IFRS 6 foretages en detaljeret værdi-
forringelsestest efter principperne i IAS 36, når forhold 
og omstændigheder indikerer, at den regnskabsmæssige 
værdi af aktivet overstiger genindvindingsværdien. IFRS 
6 indeholder eksempler på forhold og omstændigheder, 

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

Lempelserne i IFRS 6 betyder endvidere, at pengestrøms-
frembringende enheder (CGU’er – Cash Generating 
Units), der beskæftiger sig med efterforsknings- og vur-
deringsaktiviteter, kan fastlægges på et højere niveau, 
end det ville være tilfældet efter IAS 36, dog ikke højere 
end et driftssegment, som defineret i IFRS 8, Driftsseg
menter.

Efterfølgende måling

Værdiforringelsestest

Oplysninger i regnskabet

IFRS 6 kræver, at efterforsknings- og vurderingsakti-
ver præsenteres i overensstemmelse med deres sub-
stans som enten materielle anlægsaktiver eller imma-
terielle aktiver. Oplysningskravene i IAS 16 og IAS 38 
gælder tilsvarende for efterforsknings- og vurde-
ringsaktiver.

Virksomheden skal oplyse om anvendt regnskabs-
praksis for efterforsknings- og vurderingsomkostnin-

ger, herunder praksis for indregning og måling af  
efterforsknings- og vurderingsaktiver. 

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

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

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

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

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

IFRS 7 skal anvendes på alle typer af finansielle instru-
menter med undtagelse af:
• kapitalinteresser i dattervirksomheder, associerede 

virksomheder og joint ventures omfattet af 
henholdsvis IFRS 10, Koncernregnskaber, IAS 27, 
Separate regnskaber, IAS 28, Investeringer i 
associerede virksomheder og joint ventures

• pensionsordninger omfattet af IAS 19, 
Personaleydelser

• forsikringskontrakter omfattet af IFRS 4, 
Forsikringskontrakter

• aktiebaseret vederlæggelse omfattet af IFRS 2, 
Aktiebaseret vederlæggelse.

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

Både primære finansielle instrumenter, såsom tilgodeha-
vender, likvider, gæld og porteføljeaktier, og afledte fi-
nansielle instrumenter, såsom optioner, futures, termins-
forretninger samt rente- og valutaswaps, er omfattet af 
IFRS 7. Standarden omfatter også ikke-indregnede  
fi nansielle instrumenter som, uden at være omfattet  
af bestemmelserne i IAS 39, Finansielle instrumenter: 
Ind regning og måling, er omfattet af IFRS 7 (fx visse 
lånetil sagn).

Aftaler om fremtidige køb og salg af ikke-finansielle ak-
tiver (fx varelager) er omfattet af både IFRS 7 og IAS 39, 
hvis aftalen kan nettoafregnes kontant eller med andre 
finansielle instrumenter. Undtaget er dog de tilfælde, 
hvor aftalerne indgås og opretholdes med det formål at 
modtage et ikke-finansielt aktiv eller påtage en ikke- 
fi nan siel forpligtelse i henhold til virksomhedens for-
vente de købs- eller salgsstrategi. Dette omfatter eksem-
pelvis aftaler om fremtidigt varekøb eller varesalg.

IFRS 7
– Finansielle instrumenter:
Oplysninger

Anvendelsesområde
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Hovedindholdet af IFRS 7 kan opsummeres som vist i figuren:

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

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

Standardens oplysningskrav

Standardens meget specifikke oplysningskrav er ikke 
udtømmende beskrevet i denne publikation. Vi hen-
viser til Deloitte-publikationen ”iGAAP 2013 Finan
cial Instruments  IAS 39 and related Standards”, 

som kan erhverves via forlaget LexisNexis, samt 
Deloittes IFRS modelregnskab, som kan downloades 
fra www.iasplus.com.

IFRS 7

Grupper af finansielle 
instrumenter og niveau 

af oplysninger

Betydning af finansielle  
instrumenter og  

niveau af oplysninger

Art og omfang af risici fra 
finansielle instrumenter

Overdragelse  
af finansielle aktiver

Kvalitative
oplysninger

Misligholdelse

Balance

Kategorier af finansielle  
aktiver og forpligtelser

Finansielle aktiver og  
forpligtelser til dagsværdi 

gennem resultatet

Reklassifikation

Modregning af finansielle 
aktiver og forpligtelser

Sikkerhedsstillelse

Hensættelseskonto
for kredittab

Sammensatte finansielle 
instrumenter med flere 
indbyggede derivater

Totalindkomst- 
opgørelse

Indtægter, omkostnin-
ger, gevinster og tab

Kvantitative 
oplysninger

Kreditrisiko

Likviditetsrisiko

Markedsrisiko

Fortsat  
involvering

Indregning  
delvist ophørt

Indregning  
ophørt fuldt ud

Andre
oplysninger

Anvendt 
regnskabspraksis

Hedge 
accounting

Dagsværdi

Se også IFRS 13
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Virksomheden skal give informationer, der sætter regn-
skabsbrugerne i stand til at vurdere, hvor væsentlige fi-
nansielle instrumenter er for dens finansielle stilling og 
resultater. IFRS 7 konkretiserer dette yderligere i form af 
en række specifikke oplysningskrav vedrørende finansiel-
le instrumenters betydning for balancen, totalindkomst-
opgørelsen samt noteoplysningerne. 

Balancen
Der skal oplyses om de regnskabsmæssige værdier for 
hver af følgende kategorier, som alle er defineret i IAS 39:

Oplysningerne kan gives som særskilte poster i balancen 
eller i noterne.

Der er endvidere særlige og omfattende oplysningskrav 
for:
a. Finansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatet. 

Blandt andet skal der oplyses om i) den maksimale 
kreditrisiko, ii) ændring i aktivets dagsværdi som 
følge af ændring i kreditrisikoen samt iii) den 
metode, der er anvendt til at opgøre denne 
ændring.

b. Finansielle forpligtelser til dagsværdi gennem 
resultatet. Blandt andet skal der oplyses om i) 
ændring i dagsværdien som følge af ændringer i 
kreditrisikoen, ii) forskellen mellem forpligtelsens 
regnskabsmæssige værdi og det, virksomheden i 
dag ville blive kontraktmæssigt forpligtet til at betale 
på forpligtelsens forfaldstidspunkt samt iii) den 
metode, der er anvendt til at opgøre ændring i 
dagsværdien.

c. Reklassifikation mellem kategorier af finansielle 
aktiver. Blandt andet skal der oplyses om beløb, der 
er reklassificeret, og årsagen til dette, samt for 
aktiver, der tidligere har været målt til dagsværdi, 

såvel regnskabsmæssig værdi som dagsværdi for 
aktivet, indtil aktivet ikke længere er indregnet.

d. Modregning af finansielle aktiver og forpligtelser. 
Der skal i tabelformat gives oplysning om 
i)  bruttobeløb for finansielt aktiv og finansiel 

forpligtelse (før modregning), 
ii)  modregnet beløb,
iii)  nettobeløb (i-ii), 
iv)  beløb, som ikke opfylder modregningskriterierne 

i IAS 32, men som via aftale kan modregnes (fx 
via såkaldte master netting agreements),

v)  beløb vedrørende sikkerhedsstillelser samt 
vi)  nettobeløb (iii-iv og v)  

e. Sikkerhedsstillelser. Blandt andet skal der oplyses om 
regnskabsmæssig værdi af aktiver, som er lagt til 
sikkerhed for forpligtelser eller eventualforpligtelser, 
samt løbetid og vilkår relateret til sikkerhedsstillelsen. 
Der er tilsvarende oplysningskrav, når virksomheden 
har modtaget sikkerhedsstillelser, som virksomheden 
kan disponere over.

f. Nedskrivninger af finansielle aktiver, fx hensættelse til 
tab på debitorer, i de tilfælde, hvor nedskrivningen 
indregnes i en særskilt regnskabspost, i stedet for at 
reducere den regnskabsmæssige værdi af aktivet. 

Betydningen af finansielle instrumenter for 
den finansielle stilling og resultatet

Kategorier af finansielle aktiver
• Finansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatet 

med særskilte oplysninger om
o finansielle aktiver, der ved første indregning 

klassificeres til denne kategori
o finansielle aktiver, som besiddes med handel for 

øje
• Hold-til-udløb-investeringer
• Lån og tilgodehavender
• Finansielle aktiver disponible for salg.

Kategorier af finansielle forpligtelser
• Finansielle forpligtelser til dagsværdi gennem 

resultatet med særskilte oplysninger om
o finansielle forpligtelser, der ved første 

indregning klassificeres til denne kategori
o finansielle forpligtelser, som besiddes med 

handel for øje
• Finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret 

kostpris.
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Dette er særligt relevant og væsentligt for 
pengeinstitutter og realkreditinstitutter, men kan også 
være det for andre typer virksomheder. Der skal i 
dette tilfælde oplyses om udviklingen i denne post i 
årets løb, specificeret i kategorier af finansielle aktiver.

g. Sammensatte finansielle instrumenter med flere 
indbyggede afledte finansielle instrumenter.

h. Misligholdelse af låneaftaler. Blandt andet skal der 
gives detaljer om misligholdelsen i årets løb, herunder 
om denne relaterer sig til betaling af hovedstol og/
eller renter eller brud på lånebetingelser, 
regnskabsmæssig værdi af eventuel lån, som er 
misligholdt på balancedagen, samt hvorvidt 
misligholdelsen er udbedret efter balancedagen.

Totalindkomstopgørelsen
Følgende indtægter, omkostninger, gevinster og tab skal 
fremgå direkte af totalindkomstopgørelsen eller noterne:

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

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

• Visse gebyrer mv.
• Renteindtægter på nedskrevne finansielle aktiver
• Nedskrivning af finansielle aktiver opdelt på klasser.

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

Oplysning om sikringsaktiviteter
For hver sikringstype (sikring af dagsværdi, sikring af 
pengestrømme og sikring af nettoinvesteringer i uden-
landske enheder jf. IAS 39) skal følgende angives:

• En beskrivelse af sikringsforholdet
• En beskrivelse af sikringsinstrumenterne og deres 

dagsværdi på balancedagen
• Den risikoeksponering, der sikres.

For sikring af pengestrømme skal følgende endvidere 
oplyses:
• De perioder, hvor pengestrømmene forventes at 

finde sted, og hvornår de forventes at påvirke 
resultatet

• En beskrivelse af tidligere sikrede pengestrømme, 
hvor de sikrede transaktioner ikke længere forventes 
at indtræffe

• Beløb, der er indregnet i øvrig totalindkomst i løbet 
af perioden

• Beløb, der er overført fra egenkapitalen og 
indregnet i resultatet i løbet af perioden

• Beløb, der er fjernet fra egenkapitalen i løbet af 
regnskabsåret og indregnet i kostprisen for et ikke-
finansielt aktiv eller en ikke-finansiel forpligtel se 
(basis adjustments, jf. afsnittet om IAS 39).

Endelig skal særskilt oplyses om:
• Gevinst og tab på sikringsinstrumenter og det 

sikrede (dagsværdisikring)
• Ineffektivitet, som indregnes i resultatet, og som 

hidrører fra sikring af pengestrømme
• Ineffektivitet, som indregnes i resultatet, og som 

hidrører fra sikring af nettoinvesteringer i 
udenlandske virksomheder.

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Oplysningskravene om sikringsaktiviteter i IFRS 7 er 
mere omfattende end kravene i ÅRL, der alene inde-

holder visse oplysningskrav om de metoder, som 
virksomheden har anvendt til sikring af henholdsvis 
værdien af aktiver og forpligtelser og værdien af for-
ventede fremtidige aktiver og forpligtelser.
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Der skal gives kvalitative og kvantitative informationer, 
der sætter regnskabsbrugerne i stand til at vurdere virk-
somhedens eksponering for finansielle risici på balance-
dagen. Der skal herunder gives oplysninger om, hvilke 
typer risici der er forbundet med anvendelse af finansiel-
le instrumenter, og hvordan virksomheden styrer disse ri-
sici. Typiske eksempler på risici er kredit-, likviditets- og 
markedsrisici. Disse oplysninger kan gives i fx ledelsesbe-
retningen med en tydelig henvisning fra noterne.

Kvalitative oplysninger
For hver type risiko vedrørende finansielle instrumenter 
skal virksomheden oplyse:
a. De risici, virksomheden er udsat for, og hvordan de 

opstår
b. Virksomhedens mål, politikker og procedurer for 

styring af disse risici og de metoder, der anvendes til 
måling af disse risici

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

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

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

Art og omfang af risici forbundet med finansielle instrumenter

Oplysning om dagsværdi
Der skal gives oplysninger om dagsværdien for hver ka-
tegori af finansielle aktiver og forpligtelser, på en sådan 
måde at dagsværdien kan sammenlignes med de regn-
skabsmæssige værdier. Dagsværdien skal dog bl.a. ikke 
oplyses, når den regnskabsmæssige værdi stort set sva-
rer til dagsværdien (fx kortsigtede tilgodehavender fra 
salg og kortfristede forpligtelser), eller når der er tale om 
investeringer i unoterede aktier (eller afledte finansielle 
instrumenter, der er knyttet til unoterede aktier), som 
måles til kostpris ifølge IAS 39, fordi dagsværdien ikke 
kan måles pålideligt. I sådanne tilfælde skal virksomhed-
en give en beskrivelse af dette forhold og den regn-
skabsmæssige værdi af aktivet samt en begrundelse for, 
hvorfor dagsværdien ikke kan opgøres pålideligt. Derud-
over er der særlige oplysningskrav ved salg af sådanne 
aktiver.

Hvis markedet for et finansielt instrument ikke er aktivt, 
og der i overensstemmelse med IAS 39 anvendes værdi-
ansættelsesmetoder ved måling af finansielle instrumen-
ter, kan der opstå forskelle mellem kostprisen og 
dagsværdien af det finansielle instrument ved brug af 
værdiansættelses metoderne. I sådanne tilfælde skal der 
for hver kategori af finansielle aktiver og forpligtelser op-
lyses om anvendt regn skabspraksis for indregning af 
denne forskel i resultatet. Virksomheden skal forklare, 
hvorfor kostprisen ikke kan danne grundlag for dagsvær-
dien, og herunder beskrive det grundlag, som under-
støtter dagsværdien. Der skal desuden foretages en af-
stemning af den samlede forskel primo og ultimo 
perioden, som endnu ikke er indregnet i resul tatet,

IFRS 13, Dagsværdimåling indeholder en lang række 
yderligere oplysningskrav for dagsværdi, herunder oplys-
ninger relateret til dagsværdihierarkiet.
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Kvantitative oplysninger
For hver type risiko vedrørende finansielle instrumenter 
skal virksomheden oplyse:

a. Sammenfattende kvantitative data om den 
pågældende risiko for virksomheden på 
balancedagen. Oplysningerne skal være baseret på 
de informationer, der gives til virksomheden ledelse.

b. Oplysninger vedrørende henholdsvis kreditrisiko, 
likviditetsrisiko og markedsrisiko som beskrevet 
nedenfor, medmindre oplysningerne indgår under a.

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

Hvis risiciene på balancedagen ikke er repræsentative for 
virksomhedens eksponering overfor risici i regnskabspe-
rioden, skal der gives yderligere oplysninger, der er re-
præsentative for virksomhedens risikoeksponering i 
regnskabsperioden.

Kreditrisiko
Der skal for hver kategori af finansielle aktiver oplyses 
om eksponeringen for kreditrisiko (risikoen for, at mod-
parten ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser), 
herunder:

• det beløb, som bedst udtrykker virksomhedens 
maksimale kreditrisiko på balancedagen uden 
hensyntagen til dagsværdien af eventuelle 
sikkerhedsstillelser

• beskrivelse af eventuelle sikkerhedsstillelser og deres 
finansielle påvirkning på det beløb, som bedst 
udtrykker virksomhedens maksimale kreditrisiko

• information om kreditkvaliteten af finansielle aktiver, 
der hverken er forfaldne eller værdiforringede

For forfaldne eller værdiforringede finansielle aktiver skal 
der for hver kategori af aktiver:
a. Medtages en analyse af aktivernes alder (gælder 

forfaldne, men ikke værdiforringede finansielle 
aktiver).

b. Medtages en analyse af værdiforringede finansielle 
aktiver. Endvidere skal de faktorer, der begrunder,  
at de er værdiforringede, oplyses.

For finansielle eller ikke-finansielle aktiver, der er anskaf-
fet som led i realisering af sikkerhedsstillelser, skal føl-
gende oplyses:

• Aktivets art og regnskabsmæssige værdi
• hvis aktivet ikke umiddelbart kan konverteres til 

likvider, politikker for afhændelse af sådanne aktiver 
eller for brug heraf i virksomhedens aktiviteter.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for, at virksomheden ikke kan 
indfri sine finansielle forpligtelser. Virksomheden skal op-
lyse følgende vedrørende likviditetsrisiko:

• En løbetidsanalyse af finansielle forpligtelser, som 
viser de kontraktlige restløbetider opdelt på 
henholdsvis ikke-afledte og afledte finansielle 
forpligtelser

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

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

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

• Metoder og forudsætninger for udarbejdelse af 
disse følsomhedsanalyser.

• Ændringer i anvendte metoder og forudsætninger i 
forhold til det foregående regnskabsår og 
begrundelsen herfor.

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

Hvis de præsenterede følsomhedsanalyser ikke er repræ-
sentative for risiciene forbundet med virksomhedens fi-
nansielle aktiver, skal dette oplyses. Endvidere skal det 
begrundes, hvis de ikke anses for repræsentative. 
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Virksomheden skal give oplysninger i en separat note i 
regnskabet for alle overdragne finansielle aktiver, hvor 
virksomheden fortsat er eksponeret i forhold til det over-
dragede aktiv, uanset om indregning af aktivet er ophørt 
eller ej. 

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

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

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

ejendomsretten
c. En beskrivelse af forholdet mellem de overdragne 

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

tilknyttede forpligtelser er begrænset til de 
overdragne aktiver, en oversigt over dagsværdien af 
de overdragne aktiver, dagsværdien af de dermed 
forbundne forpligtelser og nettopositionen

e. Hvis virksomheden fortsætter med at indregne 
samtlige overdragne aktiver, regnskabsmæssige 
værdier af de overdragne aktiver og de dermed 
forbundne forpligtelser

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

Overdragne finansielle aktiver, hvor indregning er 
ophørt fuldt ud
Hvis virksomheden ophører med at indregne overdragne 
finansielle aktiver fuldt ud, men fortsat har involvering 
deri, skal virksomheden for hver type fortsat involvering 
oplyse følgende:

a. Regnskabsmæssig værdi af de aktiver og 
forpligtelser, der er indregnet i virksomhedens 
balance, og som repræsenterer virksomhedens 
fortsatte involvering i de finansielle aktiver, samt de 
regnskabsposter, hvori den regnskabsmæssige værdi 
af disse aktiver og forpligtelser er indregnet.

b. Dagsværdien af de aktiver og forpligtelser, der 
repræsenterer virksomhedens fortsatte involvering i 
de finansielle aktiver. 

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

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

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

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

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

Virksomheden skal derudover oplyse om gevinst eller 
tab ved overdragelsen, indtægter og omkostninger fra 
virksomhedens fortsatte involvering, og der skal gives 
særlige oplysninger, hvis overdragelse af finansielle akti-
ver ikke er jævnt fordelt over regnskabsperioden, fx når 
overdragelserne sker tæt på balancedagen.

Overdragelse af finansielle aktiver



IFRS 8
Omhandler Segmentoplysninger

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

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

hedens driftssegmenter i regnskabet. Hvis virksomheden 
præsenterer modervirksomhedens separate regnskab og 
koncernregnskab i samme rapport, er der ikke krav om 
segmentoplysninger i modervirksomhedens separate 
regnskab.

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

Et driftssegment er et element af en virksomhed:

• der udøver forretningsaktiviteter, hvorigennem 
 virksomheden kan frembringe omsætning og 
 pådrage sig omkostninger (herunder omsætning og 
 omkostninger fra transaktioner med andre 
 elementer af virksomheden),
• hvorom der foreligger separat økonomisk 
 information, og 
• hvis driftsresultater regelmæssigt gennemgås af 
 virksomhedens øverste beslutningstager med 
 henblik på allokering af ressourcer og vurdering af 
 indtjening.

Udtrykket ”øverste beslutningstager” betegner den funk-
tion, som træffer beslutninger om allokering af ressour-
cer til de enkelte driftssegmenter, samt vurderer drifts-
segmenternes indtjening, og er ikke nødvendigvis en 
direktør med en bestemt titel. Ofte er virksomhedens 
øverste beslutningstager dens direktion eller den admini-
strerende direktør, men det kan fx også være bestyrel-
sen, hvis det er den, der beslutter ressourceallokeringer 
og vurderer indtjeningen i driftssegmenterne. 

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

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

IFRS 8 
– Driftssegmenter

Driftssegmenter

Præsentationspligtige segmenter
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Virksomheden skal præsentere separate oplysninger om 
hvert driftssegment, der opfylder én af følgende kvanti-
tative grænser (10 %’s grænsen):

• Omsætningen, herunder både salg til eksterne 
 kunder og salg til andre segmenter, udgør 10 % eller 
 derover af den samlede interne og eksterne 
 omsætning for alle driftssegmenter.
• Resultatet udgør 10 % eller derover af det største 
 beløb i absolutte tal for (i) det samlede overskud for 
 alle driftssegmenter, der genererer overskud, og (ii) 
 det samlede tab for alle driftssegmenter, der 
 genererer tab.

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

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

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

Indregnings- og målingsbestemmelserne for segmentop-
lysningerne skal være identiske med de principper, der 
anvendes ved den interne rapportering til virksomhedens 
øverste beslutningstager. Det vil sige, at der ikke er krav 
om anvendelse af den samme regnskabspraksis, som i 
regnskabet i øvrigt. Der skal i regnskabet gives oplysning 
om de anvendte principper for segmentoplysningerne.

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

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

• Typer af produkter og tjenesteydelser, som hvert 
præsentationspligtige segment har sin omsætning 
fra.

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

Der skal gives følgende oplysninger separat for hvert 
præsentationspligtige segment, hvis disse rapporteres re-
gelmæssigt til virksomhedens øverste beslutningstager:

• Omsætning fra eksterne kunder
• Omsætning fra transaktioner med andre 
 driftssegmenter i samme virksomhed
• Renteindtægter
• Renteudgifter
• Afskrivning
• Væsentlige indtægts- og udgiftsposter, der oplyses i 
 overensstemmelse med IAS 1.97
• Resultat- og egenkapitalandele i associerede 
 virksomheder og joint ventures indregnet efter den 
 indre værdis metode
• Skatteomkostninger eller -indtægter
• Ikke-kontante transaktioner bortset fra afskrivning 
• Resultatet (kræves altid oplyst)
• Samlede aktiver 
• Forpligtelser
• Tilgange af immaterielle aktiver og materielle 
 anlægsaktiver.

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

Virksomheden skal præsentere en afstemning af seg-
mentoplysningerne til regnskabets samlede tal for om-
sætning, resultat før skat og ophørte aktiviteter, samlede 
aktiver og forpligtelser, samt eventuelt andre væsentlige 
oplysninger i det omfang, der gives segmentoplysninger 
for disse poster.

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

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

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

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

Vi henviser i øvrigt til vores IFRS-eksempelregnskab,
som kan downloades fra www.iasplus.com, og vores 

danske IFRS-eksempelregnskab, som kan downloades fra 
www.deloitte.dk.

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

ÅRL’s krav om segmentoplysninger har ikke, som 
IFRS 8, sit udgangspunkt i den interne rapportering 
til virksomhedens øverste beslutningstager. ÅRL son-
drer ligesom forgængeren til IFRS 8, IAS 14, mellem 

primær og sekundær segmentopdeling. I henhold til 
ÅRL skal der for det primære segment oplyses om 
nettoomsætning, ordinært resultat, samlede seg-
mentaktiver og segmentforpligtelser. For det sekun-
dære segment skal der kun gives oplysning om net-
toomsætningen.



IFRS 9
Omhandler Indregning og måling af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og afledte 

finansielle instrumenter

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 10, Delårsregnskaber og værdiforringelse  
IFRIC 12, Koncessionsaftaler

 IFRIC 19, Opfyldelse af finansielle forpligtelser med egenkapitalinstrumenter

Bemærk: IASB er i gang med et samlet projekt, IFRS 9: Finansielle instrumenter, som 
skal erstatte IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling. Projek-
tet er opdelt i tre faser, hvor den første fase omfatter klassifikation og må-
ling af finansielle aktiver og forpligtelser, som sammen med bestemmelserne 
om ophør af indregning i IAS 39, der er overført uændret til IFRS 9, udgør 
den nuværende version af IFRS 9. Anden og tredje fase omfatter henholds-
vis bestemmelser om regnskabsmæssig sikring og nedskrivning af finansielle 
aktiver, som er igangværende projekter på IASB’s agenda.

 Standarden vil ikke blive godkendt til brug i EU, før alle projekter vedrørende 
IFRS 9 er færdiggjort. Danske virksomheder kan derfor ikke anvende IFRS 9 
før tidligst i 2015.

 Vi har derfor i denne publikation valgt at indarbejde beskrivelsen af IFRS 9 i 
Bilag A og har desuden undladt at indarbejde konsekvensrettelserne fra IFRS 
9 i de øvrige kapitler.
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IFRS 9 er ikke godkendt i EU og kan derfor ikke anven-
des af danske virksomheder. Godkendelse i EU forventes 
ikke at ske, før IASB har afsluttet alle igangværende pro-
jekter, der vedrører IFRS 9. Det forventes derfor, at stan-
darden tidligst kan anvendes i EU for regnskabsår, der 
begynder 1. januar 2015 eller senere.

For en overordnet beskrivelse af indholdet i IFRS 9 henvi-
ses til Bilag A.

IFRS 9
– Finansielle instrumenter



IFRS 10
Omhandler  Koncernregnskaber

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen

Bemærk Dette kapitel vedrører IFRS 10, Koncernregnskaber, som IASB udsendte i maj 
2011. Ifølge standarden træder den i kraft for regnskabsår, der begynder 1. 
januar 2013 eller senere. Ikrafttrædelsen er imidlertid i EU udskudt til regn-
skabsår, der begynder 1. januar 2014 eller senere, med mulighed for førtids-
implementering.

 IAS 27 (2008), Koncernregnskaber og separate regnskaber, som gælder i EU 
for regnskabsår, der begynder tidligere end 1. januar 2014, er beskrevet i et 
særskilt kapitel.
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IFRS 10 fastlægger principperne for udarbejdelse og 
præsentation af koncernregnskaber, når en virksomhed 
har kontrol over en eller flere virksomheder. IFRS 10 fast-
lægger desuden principperne for, hvornår en virksom-
hed anses for at have kontrol over en anden virksom-
hed, og giver omfattende vejledning til vurdering heraf.

Standarden omfatter ikke den regnskabsmæssige be-
handling af virksomhedsovertagelser og disses effekt på 
konsolideringen mv., da dette fremgår af IFRS 3, Virk
somhedssammenslutninger. Krav til oplysninger i kon-
cernregnskaber vedrørende investeringer i dattervirk-
somheder, fællesledede arrangementer, associerede 
virksomheder og strukturerede virksomheder (SPE’er) 
fremgår af IFRS 12, Oplysning om involvering i andre 
virksomheder og behandles derfor ikke i IFRS 10. 

IFRS 10 kræver, at alle modervirksomheder skal udarbej-
de et koncernregnskab, der indeholder alle dattervirk-
somheder, som er kontrolleret af modervirksomheden. 

IFRS 10 
– Koncernregnskaber

Anvendelsesområde

Modervirksomheder er defineret som en virksom-
hed, der har kontrol over én eller flere virksomheder.

Dattervirksomheder er defineret som virksomheder, 
der er kontrolleret af en anden virksomhed.

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Ifølge ÅRL kan en dattervirksomhed i særlige tilfælde 
udeholdes fra konsolideringen, fx ved betydelige og 
vedvarende hindringer i modervirksomhedens ud-
øvelse af sine rettigheder over dattervirksomheden, 
hvis de nødvendige oplysninger ikke kan indhentes 

inden for en rimelig frist, eller hvis dattervirksomhe-
den ikke tidligere har været konsolideret og udeluk-
kende besiddes med henblik på salg.

IFRS 10 kræver som altovervejende hovedregel, at 
alle dattervirksomheder indgår i virksomhedens kon-
cernregnskab ved fuld konsolidering.
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Modervirksomheder kan dog undlade at udarbejde 
koncern regnskab, hvis en af følgende betingelser er op-
fyldt: 

a) Modervirksomheden er selv en dattervirksomhed, og 
en overliggende modervirksomhed udarbejder 
koncernregnskab i overensstemmelse med IFRS, som 
er tilgængelig for offentligheden. Det er desuden en 
betingelse, at alle virksomhedens ejere er informeret 
om og ikke opponerer mod, at virksomheden ikke 
udarbejder koncernregnskab, samt at virksomheden 
ikke har udstedt (eller er ved at udstede) 
børsnoterede egenkapital- eller gældsinstrumenter. 

b) Modervirksomheden er en pensionsordning eller anden 
ordning vedrørende langfristede personaleydelser 
omfattet af IAS 19, Personaleydelser.

c) Modervirksomheden er en investeringsvirksomhed, 
som ifølge IFRS 10 skal måle alle dattervirksomheder 
til dagsværdi via resultatet (jf. senere).

Såfremt en investeringsvirksomhed har kontrol over dat-
tervirksomheder, som yder service til investeringsvirksom-
heden, der relaterer sig til investeringsvirksomhedens in-
vesteringsaktiviteter, fx investeringsrådgivning mv., er 
disse dog ikke undtaget fra konsolideringspligten, og så-
danne dattervirksomheder skal konsolideres i henhold til 
bestemmelserne i IFRS 10.

Ifølge IFRS 10 anses en investor for at have kontrol over 
en anden virksomhed, når alle følgende tre betingelser 
er opfyldt:

• Investor har magtbeføjelser (power) over 
virksomheden

• Investor er eksponeret over for eller har rettigheder 
til variabelt afkast (returns) hidrørende fra 
investeringen

• Investor kan anvende sine magtbeføjelser til at 
påvirke størrelsen af det variable afkast.

Dette kan illustreres således:

Kontrol

Forskelle mellem IFRS  
og dansk regnskabsregulering

Ifølge ÅRL er det en betingelse for at undlade at ud-
arbejde koncernregnskab, at modervirksomhe dens 
ultimative eller en mellemliggende modervirk somhed 
udarbejder koncernregnskab, der er tilgængeligt for 
offentligheden og i overensstemmelse med lovgiv-
ningen i et EU- eller EØS-land eller tilsva rende regler, 
herunder IFRS eller US GAAP.

Ifølge IFRS skal et overliggende koncernregnskab 
være udarbejdet efter IFRS, før en underkoncern kan 
undlade at udarbejde koncernregnskab.

ÅRL indeholder ikke en undtagelse, som fritager in-
vesteringsvirksomheder fra at udarbejde koncern-
regnskab.

Formål og design

Magtbeføjelser
(power)

Kontrol
Eksponering for  
variabelt afkast

Sammenhæng  
mellem magtbeføjelser  

og variabelt afkast

+ =

Link
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Vurdering af, hvem der har kontrol over en virksomhed, 
indledes med en vurdering af virksomhedens (investe-
ringsobjektet) formål og opbygning. Dette sker for at 
identificere 

i) de relevante aktiviteter i virksomheden 
ii) hvordan beslutninger relateret til disse aktiviteter 

træffes 
iii) hvem der aktuelt har bestemmende indflydelse over 

disse beslutninger 
iv) hvem der oppebærer variabelt afkast fra disse aktivi-

teter. 

I de fleste virksomheder er det åbenbart, at kontrol over 
virksomheden opnås via besiddelse af egenkapitalinstru-
menter (typisk aktier) med et flertal af stemmerettighe-
derne i virksomheden. I andre tilfælde, fx hvor kontrol 
opnås via en eller flere kontraktlige aftaler, er det nød-
vendigt at vurdere de enkelte bestanddele i kontrolbe-
grebet meget nøje, jf. nedenfor.
 

Magtbeføjelser
Det første element i kontroldefinitionen i IFRS 10 er, at 
virksomheden (investor) har magtbeføjelser over en an-
den virksomhed (investeringsobjektet).  

En investor har magtbeføjelser over en virksomhed, når 
investor har aktuelle rettigheder, som giver investor 
umiddelbar mulighed for at styre de relevante aktiviteter 
i virksomheden. Vurderingen af, hvorvidt en investor har 
magtbeføjelser afhænger derfor af de relevante aktivite-
ter, hvordan beslutninger vedrørende disse træffes, samt 
hvilke rettigheder investoren og andre har i forhold til 
virksomheden.

Relevante aktiviteter
De relevante aktiviteter for en virksomhed består ofte i 
normale drifts- og finansieringsmæssige aktiviteter så-
som fx produktion/køb og salg af varer eller tjenesteydel-
ser, styring af finansielle aktiver, køb og salg af aktiver 
samt forskning i og udvikling af nye produkter.

Særligt for strukturerede virksomheder (SPE’er)
I strukturerede virksomheder (SPE’er) kan aktiviteterne 
ofte være foruddefinerede ved etableringen, således at 
få eller tilnærmelsesvist ingen beslutninger skal træffes i 
tilknytning til virksomhedens aktiviteter efter etablerin-
gen. I praksis har stort set alle strukturerede virksomhe-
der dog relevante aktiviteter. Det kan fx være virksomhe-
der, hvor aktiviteterne er foruddefinerede, medmindre, 
eller indtil, særlige forhold eller begivenheder opstår. I 
dette tilfælde vil de relevante aktiviteter være de beslut-
ninger, der skal træffes, når disse særlige forhold eller 
begivenheder opstår, og det er derfor afgørende, hvem 
der i givet fald kontrollerer disse beslutninger.

I helt særlige tilfælde er alle aktiviteter og beslutninger 
foruddefineret (virksomheden kører på ”autopilot”). I dis-
se tilfælde er det især relevant at se på virksomhedens 
formål og opbygning og herunder vurdere, om en inve-

stor har haft bestemmende indflydelse på fastlæggelsen 
af de foruddefinerede aktiviteter, sammenlignet med 
omfanget af investorens involvering i og eksponering 
over for virksomheden.

Hvordan træffes beslutninger  
vedrørende relevante aktiviteter?
Hvis flere investorer har kontrol over forskellige relevante 
aktiviteter, må det vurderes, hvilke aktiviteter der påvirker 
det variable afkast mest. Det samme gælder i tilfælde, 
hvor investorer har kontrol over forskellige relevante akti-
viteter, som forekommer på forskellige tidspunkter. Det 
kan fx være tilfældet, hvor én investor har kontrol over 
forsknings- og udviklingsaktiviteter, der skal gennemfø-
res, før virksomheden oppebærer indtægter, mens en 
anden investor har kontrol over de efterfølgende drifts-
aktiviteter.

Relevante aktiviteter er defineret som de aktiviteter 
i en virksomhed, der i betydelig grad påvirker inve-

stors afkast fra investeringen.
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Aktuelle rettigheder
En investor anses for at have magtbeføjelser, hvis inve-
storen har en umiddelbar mulighed for at styre relevante 
aktiviteter, også selvom retten til at styre aktiviteterne 
ikke aktuelt udnyttes (option). 

Ved vurdering af, om en investor har kontrol over en 
virksomhed, inddrages alle eksisterende rettigheder, som 
såvel investoren som øvrige interessenter besidder. 

Rettigheder, som kan give en investor magtbeføjelser, 
kan variere fra virksomhed til virksomhed. Følgende er 
eksempler på rettigheder, som isoleret set eller i kombi-
nation kan give en investor magtbeføjelser over en virk-
somhed (ikke udtømmende):

• Rettigheder i form af stemmerettigheder (eller 
potentielle stemmerettigheder)

• Ret til at udpege, genvælge og/eller afsætte de 
nøglepersoner i virksomhedens ledelse, som har 
mulighed for at styre de relevante aktiviteter

• Ret til at udpege og/eller afsætte en anden 
virksomhed (administrationsselskab), som styrer de 
relevante aktiviteter 

• Ret til at bestemme eller nedlægge veto mod, at 
virksomheden indgår transaktioner eller ændrer 
transaktioner til investors fordel

• Andre rettigheder, som giver investor mulighed for 
at styre de relevante aktiviteter.

Investors rettigheder stammer ofte fra besiddelse af 
egenkapitalinstrumenter (eller potentielle egenkapitalin-
strumenter) eller kontraktforhold, men kan også være 
begrundet i andre forhold.

Når det er vanskeligt at afgøre, om en investors rettighe-
der er tilstrækkelige til at give investoren kontrol over 
virksomheden, vurderes det, om investoren i praksis har 
mulighed for at styre de relevante aktiviteter. Herunder 
vurderes bl.a. om investor i praksis kan udpege nøgleper-
soner i virksomhedens ledelse, kan bestemme eller ned-
lægge veto mod at indgå transaktioner, kan dominere 
processen for nominering af medlemmer til bestyrelse el-
ler er nærtstående til nøglepersoner i ledelsen eller fler-
tallet af bestyrelsesmedlemmerne.

Hvis virksomheden er i et afhængighedsforhold til inve-
stor, fx fordi investor finansierer/garanterer en betydelig 
del af virksomhedens drift, eller virksomhedens aktivite-
ter i øvrigt involverer eller udføres på vegne af investor, 
kan dette, i kombination med andre rettigheder, indike-
re, at investor har kontrol over virksomheden.

Materielle rettigheder
Ved vurderingen af investors magtbeføjelser medtages 
kun de rettigheder, som investor i praksis kan gøre gæl-
dende, når der skal træffes beslutninger om de relevante 
aktiviteter (substantive rights). Ved vurderingen indgår 
alle relevante fakta og forhold, herunder om

• indehaveren af rettigheden opnår fordele ved at 
udnytte rettigheden, eller der er økonomiske eller 
andre barrierer, som i praksis afholder indehaveren 
fra at udnytte rettighederne

• udnyttelsen af rettigheden er afhængig af andre 
parter

• der er flere indehavere af identiske rettigheder, og 
om der i givet fald er indbygget en mekanisme, som 
forhindrer, at der kan ske sammenfaldende 
udnyttelse af rettighederne.

Et eksempel på et forhold, som kan medføre en økono-
misk barriere, er det tilfælde, hvor udnyttelseskursen for 
en købsoption (potentielle stemmerettigheder) er for høj 
sammenlignet med værdien af virksomheden (out of the 
money).
 
Beskyttende rettigheder
Rettigheder, der giver investor mulighed for at nedlægge 
veto mod fundamentale ændringer i virksomhedens akti-
viteter, eller som kun kan gøres gældende i særlige tilfæl-
de, anses som beskyttende rettigheder (protective 
rights). Sådanne rettigheder anses ikke i sig selv for at 
give investor magtbeføjelser i en virksomhed.

De facto kontrol
En investor kan have kontrol over en virksomhed uden at 
besidde flertallet af stemmerettighederne i virksomheden 
(de facto control). Det kan fx være tilfældet, når investor 
besidder betydelige (men ikke flertallet af) stemmerettighe-
der, og de øvrige stemmerettigheder er fordelt på mange 
små aktionærer, som i praksis ikke kan samle sig med hen-
blik på at nedstemme investoren på generalforsamlingen. 
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Eksponering over for eller  
rettigheder til variabelt afkast fra investeringen
Det andet element i kontroldefinitionen i IFRS 10 er, at 
investor skal være eksponeret over for, eller have rettig-
heder til variabelt afkast fra, investeringen. 

En investor er eksponeret over for eller har rettigheder til 
variabelt afkast fra en virksomhed, når afkastet kan varie-
re, afhængigt af de resultater virksomheden opnår. 

Variabelt afkast er meget bredt defineret i IFRS 10 og 
kan være udelukkende negativt, udelukkende positivt el-
ler såvel positivt som negativt afkast. Desuden er varia-
belt afkast ikke afgrænset til modtagelse af udbytte, men 
kan bestå af andre ydelser fra virksomheden, herunder fx 
renter af lån ydet til virksomheden, betalinger for service-
ydelser leveret til virksomheden (fx management fee), 
samt fordele, som ikke er tilgængelige for andre interes-
senter, fx mulighed for at anvende virksomhedens aktiver 
i kombination med sine egne aktiver.

En investor, som har ydet et fastforrentet lån til virksom-
heden, kan også være eksponeret over for variabelt af-
kast i form af kreditrisikoen, der er knyttet til det fastfor-
rentede lån.

Selvom der kun kan være én investor, som opfylder kon-
troldefinitionen i IFRS 10, vil der ofte være flere investo-
rer/interessenter, som er eksponeret over for et variabelt 
afkast fra virksomheden, fx minoritetsaktionærer, långi-
vere mv.

Evne til at påvirke det  
variable afkast i kraft af magtbeføjelser
Det tredje og sidste element i kontroldefinitionen i IFRS 
10 er, at investor skal kunne påvirke sit variable afkast fra 
virksomheden ved at udnytte sine magtbeføjelser. 

En investor eller anden interessent med magtbeføjelser 
til at styre de relevante aktiviteter (beslutningstager) skal 
vurdere, om vedkommende agerer som agent eller prin-
cipal i forhold til beslutningerne om de relevante aktivite-
ter i virksomheden. Tilsvarende skal en investor vurdere, 
om en anden investor/interessent med magtbeføjelser 
agerer som agent på vegne af investoren selv.

En investor/interessent er agent, når vedkommende pri-
mært er indsat for at agere på vegne af en eller flere an-
dre investorer, som oppebærer fordelene fra agentens 
styring af de relevante aktiviteter. En agent anses ikke for 
at have kontrol over virksomheden.

Ved vurdering af, om en beslutningstager er agent eller 
principal, skal især følgende forhold vurderes:

• Omfanget af beslutningstagerens ret til at styre de 
relevante aktiviteter, herunder om der er 
begrænsninger i, hvilke beslutninger der kan træffes 
(fx som følge af foruddefinerede aktiviteter)

• Rettigheder, som besiddes af andre interessenter, 
herunder om andre investorer/interessenter har 
mulighed for at fratage beslutningstagerens 
magtbeføjelser (fx kickout rights)

• Omfanget af beslutningstagerens vederlæggelse i 
forhold til de serviceydelser, beslutningstageren 
leverer

• Omfanget af beslutningstagerens eksponering over 
for variabelt afkast fra virksomheden, herunder 
vurdering af beslutningstagerens øvrige 
investeringer/interesser i virksomheden.
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Konsolidering af en investering skal påbegyndes fra det 
tidspunkt, hvor investor opnår kontrol over investerin-
gen, og skal ophøre på det tidspunkt, hvor investor mi-
ster kontrollen.

Når koncernregnskabet udarbejdes, skal koncerninterne 
mellemværender, transaktioner og urealiserede avancer 
elimineres fuldt ud. Urealiserede interne tab skal også eli-
mineres, medmindre tabet er udtryk for værdiforrin gelse 
af det overførte aktiv.

Hvis de virksomheder, som skal indgå i konsolideringen, 
har forskellige balancedage, skal der udarbejdes et sær-
skilt regnskab for dattervirksomhederne til brug for kon-
solideringen med samme balancedag som modervirk-
somheden, medmindre dette ikke er praktisk muligt.

Hvis regnskabet for dattervirksomheden, som indgår i 
konsolideringen, er udarbejdet pr. en anden dato end 
modervirksomhedens balancedato, skal der reguleres for 
virkningen af væsentlige transaktioner eller begivenhe-
der, der finder sted mellem dattervirksomhedens og mo-
dervirksomhedens balancedato. Der må dog ikke være 
tale om en tidsmæssig forskel på mere end tre måneder.

Koncernregnskabet skal udarbejdes efter ensartede regn-
skabsprincipper.

Minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser skal i koncernregnskabet præsente-
res som en del af egenkapitalen, men adskilt fra moder-
virksomhedens andel af egenkapitalen. Minoritetsinte-
ressernes andel af koncernresultatet må ikke præsen teres 
som en indtægt eller omkostning i totalindkomstopgø-
relsen, men skal vises som fordeling af henholdsvis årets 
resultat og årets totalindkomst. Minoritetsinteres sernes 
andel af totalindkomsten allokeres til minoritets-
interessernes andel af egenkapitalen, uanset om minori-
tetsinteressernes andel derved bliver negativ.

Selvom potentielle ejerandele og stemmerettigheder 
medtages ved vurderingen af, om en investor har kon-
trol, skal disse ikke medtages ved fordeling af årets resul-
tat og anden totalindkomst på henholdsvis moderselska-
bets og minoritetsinteressernes andel. Denne fordeling 
skal baseres på de aktuelle ejerandele.

Ændringer i en modervirksomheds ejerandele i en dat-
tervirksomhed, som ikke medfører opnåelse eller ophør 
af kontrol, behandles som en egenkapitaltransakti on 
med ejerne. Forskellen mellem transaktionens veder lag 
og ændringen i minoritetsinteressernes andel af egenka-
pitalen allokeres til modervirksomhedens andel af egen-
kapitalen. Der sker således hverken indregning af ge-
vinst/tab ved salg af ejerandele eller indregning af 
yderligere goodwill ved køb af yderligere ejerandele.

Løbende vurdering af kontrol
En investor skal revurdere, om vedkommende har kon-
trol over en virksomhed, såfremt der er indikationer på, 
at der er sket ændringer i et eller flere af de tre elemen-
ter i kontroldefinitionen.

Ophør af kontrol
Når delvis afhændelse af ejerandele i en dattervirksom-
hed medfører ophør af kontrol, skal den tilbageværende 
ejerandel reguleres til dagsværdi på salgstidspunktet, og 
gevinst/tab ved henholdsvis afhændelse og måling af 
den resterende andel til dagsværdi indregnes i resultatet.

Konsolidering af en  
afgrænset del af en virksomhed (”Silo”)
I visse særlige tilfælde er en investors investering i en an-
den virksomhed afgrænset til specifikke aktiver og for-
pligtelser i virksomheden frem for investering i den sam-
lede virksomhed. IFRS 10 betegner en sådan afgrænset 
del for en ”silo”.

Ifølge IFRS 10 skal en investor behandle en silo, som om 
den var en selvstændig virksomhed, hvis nærmere be-
stemte betingelser er opfyldt, herunder at siloens aktiver 
og forpligtelser er effektivt afgrænsede fra den øvrige 
virksomhed i enhver sammenhæng, fx også i tilfælde af 
den samlede virksomheds konkurs. 

Konsolideringsprocedurer

Øvrige forhold
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Hvis investor i overensstemmelse med IFRS 10 har kon-
trol over siloen, skal den konsolideres i investors kon-
cernregnskab.

Investeringsvirksomhed
• En investeringsvirksomhed er en virksomhed, som via 

indskud fra investorer har til formål udelukkende at 
investere midlerne med henblik på at opnå afkast af 
den investerede kapital i form af indtægter, værdi-
stigninger eller begge dele, og som måler og evalue-
rer performance på basis af dagsværdi.

Investeringsvirksomheder har ikke til hensigt at beholde 
investeringerne uendeligt og forventes derfor at have en 
exit-strategi for sine investeringer. Exit-strategien kan va-
riere for forskellige investeringstyper.

Nogle typiske karakteristika, som i øvrigt kendetegner en 
investeringsvirksomhed, er, at den har mere en én inve-
stering, har mere end én investor, har investorer, som 

ikke er nærtstående parter, og er i besiddelse af ejeran-
dele, typisk i form af aktier e.l. (fx partnerskabsandele), 
som giver ret til en forholdsmæssig andel af egenkapita-
len i investeringen. En virksomhed, som ikke har de 
nævnte karakteristika, er ikke udelukket fra definitionen 
af investeringsvirksomhed, men den skal i givet fald be-
grunde, hvorfor den opfatter sig som investeringsvirk-
somhed, til trods for at den ikke besidder de nævnte ka-
rakteristika.

En investeringsvirksomhed skal ikke konsolidere sine dat-
tervirksomheder og skal heller ikke anvende IFRS 3, Virk
somhedssammenslutninger ved opnåelse af kontrol over 
en dattervirksomhed. I stedet skal investeringer i datter-
virksomheder måles til dagsværdi via resultatet i overens-
stemmelse med IAS 39, Finansielle instrumenter: Indreg
ning og måling. Dette gælder dog ikke for eventuelle 
dattervirksomheder, som udfører investeringsservice ved-
rørende investeringsvirksomhedens investeringsaktivite-
ter. Disse skal konsolideres på normal vis.



IFRS 11
Omhandler Fællesledede arrangementer

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen

Bemærk Dette kapitel vedrører IFRS 11, Fællesledede arrangementer som blev ud-
sendt af IASB i maj 2011. Ifølge standarden træder den i kraft for regnskabs-
år, der begynder 1. januar 2013 eller senere. Ikrafttrædelsen er imidlertid i 
EU udskudt til regnskabsår, der begynder 1. januar 2014 eller senere, med 
mulighed for førtidsimplementering.

 IAS 31, Kapitalandele i joint ventures, som gælder i EU for regnskabsår der 
begynder tidligere end 1. januar 2014, er beskrevet i et særskilt kapitel.



99    

IFRS 11 angiver regler for den regnskabsmæssige be-
handling af investering i fællesledede arrangementer. 

Oplysningskrav vedrørende investeringer i fællesledede 
arrangementer fremgår af IFRS 12, Oplysning om invol
vering i andre virksomheder, og er derfor ikke behandlet 
i IFRS 11.

IFRS 11 gælder for alle parter, som deltager i et fællesle-
det arrangement, uanset om den enkelte deltager har 
fælles kontrol. Den regnskabsmæssige behandling er 
dog forskellig, afhængigt af om deltageren har fælles 
kontrol eller blot er deltager i et arrangement, hvor to 
eller flere andre deltager har fælles kontrol.

Fællesledede arrangementer er kendetegnet ved at to el-
ler flere parter indgår i et arrangement, som er under 
fælles bestemmende indflydelse (fælles kon trol). 

I et fællesledet arrangement har ingen part selvstændig 
kontrol over arrangementet. Hvis det var tilfældet, ville 
der være tale om en dattervirksomhed jf. IFRS 10, Kon
solidering. 

Tilsvarende kræver et fællesledet arrangement, at to el-
ler flere parter i fællesskab har kontrol over de relevante 
aktiviteter, således som kontrol er defineret i IFRS 10 – 
det vil sige magtbeføjelser + eksponering/ret til variabelt 
afkast + link mellem magtbeføjelser og afkast = kontrol.

En virksomhed med tre investorer, som hver ejer 1/3 af 
stemmerettighederne i virksomheden, og hvor der ikke 
er indgået nogen aftaler parterne imellem om fælles 
stemmeafgivelse e.l., er ikke et fællesledet arrangement, 
da ingen af investorerne har mulighed for at nedlægge 
veto mod beslutninger relateret til de relevante aktivite-
ter. Hvis to af de tre investorer har indgået aftale om at 
udøve deres stemmerettigheder i fællesskab, har disse to 
fælles kontrol over virksomheden, da de kan gennem-
tvinge deres beslutninger uden hensyntagen til den tred-
je investor.

IFRS 11
– Fællesledede arrangementer

Fælles kontrol

Fælles kontrol er defineret som den kontraktligt af-
talte deling af bestemmende indflydelse vedrørende 
et arrangement, som alene foreligger, når beslutnin-

ger om relevante aktiviteter kræver enstemmighed 
blandt de parter, der har bestemmende indflydelse.
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Fællesledede arrangementer skal klassificeres som én af 
følgende to typer:

Der kan opstilles følgende beslutningstræ vedrørende 
klassifikation af fællesledede arrangementer:

Klassifikation af fællesledede arrangementer

Karakteristika

Fællesledet aktivitet  
(joint operations)

Et fællesledet arrangement, hvor deltagerne/investorerne med fælles kontrol har 
rettigheder relateret til arrangementets aktiver og har forpligtelser relateret til 
arrangementets forpligtelser

Fællesledet virksomhed  
(joint ventures)

Et fællesledet arrangement, hvor deltagerne/investorerne med fælles kontrol har 
rettigheder relateret til arrangementets nettoaktiver 

Gennemføres arrangementet  
gennem en særskilt enhed?

Fællesledet virksomhed (Joint venture)

Fællesledet 
aktivitet

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Gør den juridiske struktur, at parterne har  
rettigheder/forpligtelser i forhold til arrangementets  

aktiver/forpligtelser?

Den særskilte  
enheds juridiske 

struktur

Gør betingelserne i aftalen, at parterne har  
rettigheder/forpligtelser i forhold til arrangementets  

aktiver/forpligtelser?

 Betingelser  
i den kontraktlige  

aftale

Er arrangementet udformes således, at parterne  
reelt har rettigheder/forpligtelser i forhold til  

arrangementets aktiver/forpligtelser?

Andre  
fakta og  

omstændigheder
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Virksomheden vurderer, hvilken type af arrangement den 
deltager i, baseret på en grundig analyse af de rettigheder 
og forpligtelser, som den har i forhold til det fællesledede 
arrangement, under hensyntagen til arrangementets 
 opbygning og juridiske form, de aftalte kontrakt mæssige 
betingelser samt andre relevante forhold og omstændig-
heder. 

Hvis det fællesledede arrangement ikke drives gennem 
en særskilt enhed, er der tale om en fællesledet aktivitet. 

Et fællesledet arrangement, der drives gennem en sær-
skilt enhed (fx I/S, K/S, A/S eller anden virksomhedsform) 
kan – afhængigt af de faktiske forhold – være enten en 
fælleskontrolleret aktivitet eller en fællesledet virksom-
hed. Den særskilte enheds juridiske struktur vil oftest 
medføre en adskillelse mellem enhedens aktiver og for-
pligtelser og investorerne, således at investorerne har 
rettigheder i forhold til arrangementets nettoaktiver og 
ikke har rettigheder/forpligtelser i forhold til de enkelte 
aktiver og forpligtelser i arrangementet.

De kontraktlige forhold vedrørende et fællesledet arran-
gement kan imidlertid i visse tilfælde overtrumfe de be-

stemmelser, der følger af enhedens juridiske struktur. Det 
kan fx være tilfældet, hvis deltagerne i det fællesledede 
arrangement aftaler, at de hver især har ret til en nær-
mere angivet, forholdsmæssig andel af arrangementets 
specifikke aktiver, og hæfter for en forholdsmæssig an-
del af arrangementets specifikke forpligtelser. Appendiks 
B til IFRS 11 indeholder yderligere vejledning om vurde-
ringen af de kontraktlige forhold, herunder sammenlig-
ning af normale kontraktforhold i fællesledede aktiviteter 
og fællesledede virksomheder.

Selvom såvel den juridiske struktur som de kontaktlige 
forhold i et fællesledet arrangement indikerer, at arran-
gementets aktiver og forpligtelser er adskilt fra deltager-
ne, kan de faktiske forhold i arrangementet medføre, at 
deltagerne reelt har rettigheder og forpligtelser i forhold 
til de specifikke aktiver og forpligtelser i arrangementet. 
Det kan fx være tilfældet, hvis det fællesledede arrange-
ment er etableret udelukkende med henblik på at produ-
cere varer, som sælges til deltagerne, uden mulighed for 
salg til tredjemand. I dette tilfælde har deltagerne reelt 
rettigheder til alle de økonomiske fordele fra arrange-
mentets aktiver, og deltagerne er den eneste kilde til ind-
frielse af arrangementets forpligtelser.
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Den regnskabsmæssige behandling af fællesledede ar-
rangementer afhænger af, om der er tale om en fællesle-
det aktivitet eller en fællesledet virksomhed, samt om 

deltageren har fælles kontrol. Den regnskabsmæssige 
behandling kan opsummeres således:

Der henvises til kapitlet vedrørende IAS 28 for en beskri-
velse af equity-metoden.

Regnskabsmæssig behandling

Type Deltagere med fælles kontrol Deltagere uden fælles kontrol

Fællesledet aktivitet  
(joint operations)

Deltagerne indregner:
• aktiver relateret til aktiviteten, inkl. andel 

af fællesejede aktiver
• forpligtelser relateret til aktiviteten, inkl. 

andel af fælles forpligtelser
• deltagerens egen omsætning fra salg af 

andel af aktivitetens produktion (hvor 
deltagerne aftager aktivitetens 
produktion, og selv forestår salg til 
kunder heraf) 

• andel af aktivitetens omsætning (hvor 
aktivitetens produktion sælges i 
fællesskab)

• omkostninger relateret til aktiviteten inkl. 
andel af fællesafholdte omkostninger

Ovenstående indregnes i overensstemmelse 
med relevante IFRS-standarder. Fx indregnes 
omsætning i overensstemmelse med IAS 18, 
Indtægtsførsel.

Hvis deltageren har rettigheder og for-
pligtelser i forhold til aktivitetens aktiver 
og forpligtelser, indregnes disse på sam-
me måde som for deltagere med fælles 
kontrol. 

Hvis deltageren ikke har rettigheder og 
forpligtelser i forhold til aktivitetens spe-
cifikke aktiver og forpligtelser, indregnes 
investeringen i overensstemmelse med 
relevante IFRS-standarder. Dette vil oftest 
være i overensstemmelse med IAS 39, Fi
nansielle instrumenter: Indregning og 
måling.

Fællesledet virksomhed  
(joint ventures)

Investeringen skal indregnes og regnskabs-
mæssigt behandles efter equity-metoden i 
overensstemmelse med IAS 28, Investeringer i 
associerede virksomheder og joint ventures, 
medmindre virksomheden er undtaget herfra, 
jf. IAS 28.

Hvis deltageren har betydelig indflydelse, 
skal investeringen indregnes og regn-
skabsmæssigt behandles efter equity-
metoden i overensstemmelse med IAS 
28.

Hvis deltageren ikke har betydelig indfly-
delse, indregnes og måles investeringen i 
overensstemmelse med IAS 39.
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Deltagere med fælles kontrol over en fællesledet virk-
somhed indregner denne til kostpris eller i overensstem-
melse med IAS 39 i det separate regnskab (modervirk-
somhedsregnskab), jf. IAS 27.

Det samme gælder for deltagere uden fælles kontrol 
over en fællesledet virksomhed, som har betydelig indfly-
delse. Hvis deltageren heller ikke har betydelig indflydel-
se, indregnes investeringen i overensstemmelse med IAS 
39 i det separate regnskab.

For fællesledede aktiviteter er der ingen forskel mellem den 
regnskabsmæssige behandling i koncernregnskabet og i det 
separate regnskab (modervirksomhedsregnskabet).

Venture-deltagers separate regnskab

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Efter ÅRL indregnes fælleskontrollerede virksom-
heder efter equity-metoden eller ved pro rata- 
konsolidering i koncernregnskabet.

IFRS tillader ikke pro rata-konsolidering.

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Efter ÅRL skal fælleskontrollerede virksomheder ind-
regnes til kostpris eller efter den indre værdis meto-
de i det separate regnskab (modervirksomhedsregn-
skab).

Pro rata-konsolidering i modervirksomhedsregnska-
bet kan dog ske, hvis investor hæfter fuldt ud for alle 
eller for en forholdsmæssig andel af den fælleslede-
de virksomheds forpligtelser.

IFRS kræver, at fællesledede virksomheder indregnes 
til kostpris eller i overensstemmelse med IAS 39 i det 
separate regnskab.



IFRS 12
Omhandler Oplysning om involvering i andre virksomheder

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen

Bemærk Dette kapitel vedrører IFRS 12, Oplysning om involvering i andre virksom
heder, som IASB udsendte i maj 2011. Ifølge standarden træder den i kraft 
for regnskabsår, der begynder 1. januar 2013 eller senere. Ikrafttrædelsen  
er imidlertid i EU udskudt til regnskabsår, der begynder 1. januar 2014 eller 
senere, med mulighed for førtidsimplementering.

 Oplysningskrav for investering i dattervirksomheder, associerede virksomhe-
der og fællesledede virksomheder, som gælder i EU for regnskabsår, der be-
gynder tidligere end 1. januar 2014, fremgår af IAS 27(2008), Koncernregn
skaber og separate regnskaber, IAS 28(2008), Investeringer i associerede 
virksomheder og IAS 31, Kapitalandele i joint ventures, som er beskrevet i 
særskilte kapitler.
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IFRS 12 indeholder oplysningskrav vedrørende de virk-
somheder, som konsolideres, og de virksomheder, der 
ikke konsolideres, men som den regnskabsaflæggende 
virksomhed er involveret i.

IFRS 12 ensretter oplysningskravene for dattervirksomhe-
der, fælleskontrollerede virksomheder, associerede virk-
somheder og ikke-konsoliderede strukturerede virksom-
heder og samler dem i én standard. 

Virksomheden skal præsentere oplysningerne separat for 
henholdsvis dattervirksomheder, fællesledede virksom-
heder, fællesledede aktiviteter, associerede virksomheder 
og ikke-konsoliderede, strukturerede virksomheder.

IFRS 12 gælder ikke i virksomhedens separate regnskab, 
medmindre der ikke udarbejdes koncernregnskab, og 
virksomheden har interesser i ikke-konsoliderede, struk-
turerede virksomheder.

Formålet med IFRS 12 er at sikre tilstrækkelige oplysnin-
ger i regnskabet om virksomhedens involvering i andre 
virksomheder til, at regnskabsbrugerne er i stand til at 
vurdere arten af virksomhedens involvering i andre virk-
somheder og risici forbundet hermed samt effekten af 
involveringen på virksomhedens finansielle stilling, resul-
tat og likviditet.

Til opfyldelse af formålet indeholder IFRS 12 specifikke 
oplysningskrav for:

• Væsentlige skøn og vurderinger, som virksomheden 
har anvendt ved afgørelsen af arten af interesser i 
andre virksomheder

• Dattervirksomheder
• Associerede og fællesledede arrangementer.
• Ikke-konsoliderede, strukturerede virksomheder.

Hvis de specifikke oplysningskrav i IFRS 12 ikke er til-
strækkelige til at opfylde ovennævnte formål, skal der 
 gives yderligere oplysninger

IFRS 12
– Oplysning om involvering  
i andre virksomheder

Formål med oplysningskrav

Strukturerede virksomheder er defineret som virk-
somheder, der er udformet således, at stemmerettig-
heder eller tilsvarende rettigheder ikke er den afgø-
rende faktor i vurderingen af, hvem der har kontrol 

over virksomheden, som fx hvis stemmerettigheder-
ne udelukkende vedrører administrative opgaver, og 
de relevante aktiviteter styres ud fra kontraktlige af-
taler.
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Virksomheden skal give oplysninger om de væsentlige 
skøn og forudsætninger (samt ændringer heri), som den 
har anvendt ved afgørelsen af,
• at virksomheden har kontrol over en anden 

virksomhed
• at virksomheden har fælles kontrol over et 

fællesledet arrangement
• typen af et fællesledet arrangement
• at virksomheden har betydelig indflydelse på en 

anden virksomhed.

Herunder skal blandt andet omtales væsentlige skøn og 
vurderinger der er anvendt ved fastlæggelsen af,
• at virksomheden har kontrol over en anden 

virksomhed uden at besidde flertallet af 
stemmerettighederne eller ikke har kontrol, selvom 
den besidder flertallet af stemmerettighederne

• at virksomheden er agent eller principal
• at virksomheden ikke har betydelig indflydelse på en 

anden virksomhed, selvom den besidder 20 % eller 
mere af stemmerettighederne eller har betydelig 
indflydelse uden at besidde mindst 20 % af 
stemmerettighederne.

Oplysninger om dattervirksomheder skal gøre regn-
skabslæser i stand til at vurdere og forstå:

• Koncernens sammensætning
• Minoritetsinteressers andel af koncernens aktiviteter 

og pengestrømme
• Arten og omfanget af begrænsninger i 

virksomhedens adgang til koncernens aktiver og 
mulighed for indfrielse af koncernens forpligtelser

• Arten af risici (og ændringer heri) vedrørende 
konsoliderede, strukturerede virksomheder

• Effekten af ændringer i ejerandele i en 
dattervirksomhed, der ikke medfører tab af kontrol

• Effekten af tab af kontrol over en dattervirksomhed.

For dattervirksomheder med væsentlige minoritetsinte-
resser skal virksomheden for hver dattervirksomhed op-
lyse:

• Navn
• Hjemsted
• Minoritetsinteressers ejerandele (eller 

stemmeandele, såfremt disse er forskellige fra 
ejerandelene)

• Andel af periodens resultat allokeret til 
minoritetsinteresserne

• Akkumuleret minoritetsinteresse ved 
regnskabsperiodens udløb 

• Summarisk information om udbytte betalt til 
minoriteter samt aktiver, forpligtelser, resultat og 
pengestrømme fra dattervirksomheden. 
Elimineringer til brug for koncernregnskabet skal 
ikke medtages ved opgørelsen af de summariske 
oplysninger.

Der skal oplyses om væsentlige begrænsninger i virk-
somhedens adgang til eller anvendelse af koncernens 
aktiver eller indfrielse af koncernens forpligtelser. Hvis 
minoritetsinteresser har beskyttende rettigheder (protec
tive rights jf. IFRS 10), som i væsentlig grad begrænser 
virksomhedens råderet over koncernens aktiver og for-
pligtelser, skal dette oplyses. Den bogførte værdi i kon-
cernregnskabet af aktiver og forpligtelser, som virksom-
heden har begrænset råderet over, skal oplyses.

For konsoliderede, strukturerede virksomheder skal der 
desuden oplyses om vilkår i kontraktlige aftaler, som kan 
forpligte virksomheden til at yde økonomisk støtte til 
den strukturerede virksomhed, herunder begivenheder, 
der kan eksponere virksomheden over for tab. Der skal 
desuden gives oplysninger om økonomisk støtte, der er 
givet til konsoliderede, strukturerede virksomheder i 
regnskabsperioden, uden at virksomheden var forpligtet 
hertil, herunder arten af støtten samt årsagen hertil.

Skøn og vurderinger

Dattervirksomheder
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En virksomhed skal give tilstrækkelige oplysninger til, at 
regnskabsbruger kan vurdere arten, omfanget og den fi-
nansielle effekt af interesser i fællesledede arrangemen-
ter og associerede virksomheder, samt arten af risici 
(samt ændringer heri), som er forbundet med disse inte-
resser.

Dette betyder, at virksomheden skal oplyse følgende for 
hver fællesledet arrangement og associeret virksomhed, 
der individuelt er væsentlig for virksomheden:

• Navn
• Beskrivelse af relationens art (fx arten af aktiviteter, 

og eventuel strategisk betydning for virksomheden)
• Hjemsted
• Antallet af ejerandele (eller stemmeandele såfremt 

disse er forskellige fra ejerandelene).

For fællesledede virksomheder (joint ventures) og asso-
cierede virksomheder, der individuelt er væsentlige for 
virksomheden, skal følgende desuden oplyses:

• Målemetode (indre værdi eller dagsværdi). 
Anvendes indre værdi, skal dagsværdien oplyses for 
børsnoterede virksomheder

• Modtaget udbytte
• Summarisk finansiel information, der som minimum 

omfatter omsætningsaktiver, anlægsaktiver, 
kortfristede- og langfristede gældsforpligtelser, 
omsætning, resultat mv.,

• For fællesledede virksomheder skal den summariske 
information desuden indeholde likvider, kortfristede 
og langfristede finansielle forpligtelser, af- og 
nedskrivninger, renteindtægter og 
renteomkostninger samt skat

For fællesledede virksomheder og associerede virksom-
heder, der ikke individuelt er væsentlige for virksomhe-
den, skal følgende oplyses samlet for henholdsvis fælles-
ledede virksomheder og for associerede virksomheder:

• Bogført værdi efter equity-metoden
• Periodens resultat fra fortsættende aktiviteter
• Periodens resultat vedrørende ophørte aktiviteter
• Anden totalindkomst
• Totalindkomst.

Endelig skal virksomheden oplyse:

• Art og omfang af betydelige begrænsninger i 
fællesledede virksomheders og associerede 
virksomheders mulighed for at udbetale udbytte 
eller tilbagebetale ydede lån 

• Balancedag for fællesledede virksomheder og 
associerede virksomheder med en anden 
balancedag samt årsagen hertil

• Andel af underskud i den fællesledede virksomhed 
eller associerede virksomhed, som ikke er indregnet 

• Øvrige ikke-indregnede forpligtelser vedrørende 
fælleskontrollerede virksomheder, herunder 
eventualforpligtelser vedrørende fællesledede 
virksomheder og associerede virksomheder.

Hvis en fællesledet virksomhed eller associeret virksom-
hed er en struktureret virksomhed, skal virksomheden 
desuden give de oplysninger, der gælder for ikke-konso-
liderede, strukturerede virksomheder, jf. nedenfor.

Der skal opstilles en tabel, der viser effekten på moder-
virksomhedens andel af egenkapitalen hidrørende fra 
ændringer i ejerandele i dattervirksomheder, der ikke 
medfører tab af kontrol over dattervirksomheden.

Der skal oplyses om gevinst og tab ved tab af kontrol 
over dattervirksomheder samt andel af gevinst og tab, 
der kan henføres til måling af resterende ejerandele, der 
beholdes til dagsværdi, samt den regnskabslinje i resul-
tatopgørelsen, hvori gevinsten og tabet er indregnet.

Fællesledede arrangementer og associerede virksomheder
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En virksomhed skal give kvalitative og kvantitative oplys-
ninger om ikke-konsoliderede, strukturerede virksomhe-
der, som bl.a. omfatter virksomhedens

• art
• formål
• størrelse
• aktiviteter
• finansiering.

Følgende oplysninger skal gives i tabelform:

• Bogført værdi af indregnede aktiver og forpligtelser 
for ikke-konsoliderede, strukturerede virksomheder 
(samt hvilke regnskabslinjer de er indregnet i)

• Den maksimale tabsrisiko forbundet med 
virksomheden, samt hvordan denne er opgjort

• Sammenligning af de bogførte værdier og den 
maksimale tabsrisiko forbundet med virksomheden.

Hvis virksomheden har ydet økonomisk støtte til en 
struktureret virksomhed, for hvilken ovennævnte oplys-

ninger om bogført værdi og maksimal tabsrisiko ikke 
fremgår af regnskabet (fx fordi virksomheden ikke har 
interesser i den strukturerede virksomhed på balanceda-
gen), skal følgende oplyses:

• Hvordan virksomheden har fastlagt, hvilke 
strukturerede virksomheder den har ydet økonomisk 
støtte til

• Indtægter fra disse strukturerede virksomheder samt 
en beskrivelse af indtægtstypen

• Den bogførte værdi af alle aktiver overført til disse 
strukturerede virksomheder i perioden.

Hvis virksomheden, uden at være forpligtet hertil, har 
ydet økonomisk eller anden støtte til en ikke-konsolide-
ret, struktureret virksomhed, hvori den tidligere har haft 
eller aktuelt har interesser, skal virksomheden oplyse om 
art og beløb for den ydede støtte samt årsagen hertil.

Endelig skal virksomheden oplyses om aktuelle hensigter 
til at yde økonomisk eller anden støtte til ikke-konsolide-
rede, strukturerede virksomheder. 

Ikke-konsoliderede, strukturerede virksomheder
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IFRS 13
Omhandler Dagsværdimåling

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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IFRS 13 definerer dagsværdi, opstiller en fælles begrebs-
ramme for måling af dagsværdi på tværs af alle IFRS-
standarderne samt bestemmer, hvilke oplysningskrav der 
stilles i forbindelse med dagsværdimålinger. Bortset fra 
nogle få undtagelser finder IFRS 13 anvendelse, når en 

IFRS-standard kræver eller tillader dagsværdimåling – 
 såvel ved indregning som ved noteoplysninger. IFRS 13 
bestemmer ikke, hvornår et aktiv eller en forpligtelse skal 
måles til dagsværdi. 

For at kunne opgøre dagsværdien af et aktiv eller en for-
pligtelse skal følgende forhold fastlægges: 

• Specifikt aktiv eller forpligtelse, hvis dagsværdi skal 
bestemmes (skal være i overensstemmelse med 
beregningsenheden (unit of account) – fx om der er 
tale om et enkeltstående aktiv eller en gruppe af 
aktiver).

• Det primære eller – i tilfælde af mangel herpå – 
mest fordelagtige marked, hvorpå en transaktion 
med aktivet ville finde sted (jf. definitionerne 
nedenfor).

• Den mest fordelagtige anvendelsesmulighed for et 
ikke-finansielt aktiv, og hvorvidt aktivet skal bruges 
sammen med andre aktiver eller alene.

• Den mest hensigtsmæssige værdiansættelsesmetode 
til at bestemme dagsværdien. Ved vurdering heraf 
skal der tages højde for tilgængeligheden af data 
(input til værdiansættelsesmetoden), som 
markedsdeltagerne vil tage i betragtning og gøre 
brug af ved prisfastsættelsen af aktivet/forpligtelsen, 
og hvilket niveau i dagsværdihierarkiet disse input 
falder ind under.

Grundlaget for dagsværdimåling (unit of account)
Ved opgørelsen af dagsværdien for et specifikt aktiv eller 
forpligtelse tages der hensyn til de karakteristika ved ak-
tivet, som en markedsdeltager vil tillægge vægt, når pri-
sen for en transaktion med aktivet eller forpligtelsen 
fastsættes. Dette inkluderer fx aktivets stand og place-

Dagsværdi er dermed en markedsbaseret – og ikke en 
virksomhedsspecifik – måling, der bestemmes ved at an-
vende de forudsætninger, som markedsdeltagerne un-
der de nuværende markedsvilkår vil gøre brug af ved 
værdiansættelse af et aktiv eller en forpligtelse, herunder 

forudsætninger i relation til risici. Dermed er virksomhe-
dens intentioner med hensyn til, om et aktiv skal behol-
des eller afvikles, eller om en forpligtelse skal indfries, 
ikke relevant, når dagsværdien skal opgøres.

IFRS 13 
– Dagsværdimåling

Dagsværdi er den pris, der ville blive opnået ved salg 
af et aktiv eller betalt for at overdrage en forpligtelse 

i en normal transaktion mellem markedsdeltagerne 
på målingstidspunktet (dvs. en exit price).

Anvendelsesområde

Dagsværdimåling

Dagsværdibegrebet
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ring samt eventuelle begrænsninger i aktivets omsætte-
lighed eller brug.

Dagsværdiopgørelsen kan enten tage udgangspunkt i et 
enkeltstående aktiv eller forpligtelse eller i en gruppe af 
aktiver og forpligtelser (CGU). Det fremgår ikke af IFRS 
13, hvilket udgangspunkt der skal anvendes i en konkret 
situation. Dette vil således være bestemt af andre IFRS-
standarder.

Det er tilladt at medtage en præmie eller en rabat ved 
opgørelsen af dagsværdien for et aktiv, hvis dette afspej-
ler aktivets eller forpligtelsens karakteristika. Det kan fx 
være en kontrolpræmie for en kontrollerende aktiepost 
eller en rabat (underkurs) på en minoritetspost. Derimod 

er det ikke tilladt at korrigere for tillæg eller fradrag som 
følge af forhold, der afspejler størrelsen af virksomhe-
dens ejerandel (fx en blokerende ejerandel, der oversti-
ger den normale daglige handel med aktivet på det pri-
mære marked), da dette ikke er et karakteristikum for 
aktivet.

Det primære/mest fordelagtige marked
Dagsværdi er den pris, som kan opnås ved salg af et ak-
tiv (eller overdragelse af en forpligtelse) til en markeds-
deltager på det primære marked for aktivet eller forplig-
telsen. Hvis der ikke kan identificeres et primært marked, 
er dagsværdien den pris, som kan opnås på det, for virk-
somheden, mest fordelagtige marked.

Fastlæggelsen af det primære eller mest fordelagtige 
marked skal tage udgangspunkt i den enkelte virksom-
heds forhold og de markeder, som den enkelte virksom-
hed har adgang til. Der kan derfor være forskel på, hvad 
der er det primære marked for et specifikt aktiv eller en 
specifik forpligtelse, afhængigt af hvilken virksomhed 
der udfører dagsværdimålingen. Fx kan det primære 
marked for en renteswap for en bank være interbank-
markedet, mens det primære marked for en ikke-finan-
siel virksomhed vil være detailmarkedet for derivater. Det 
marked, som virksomheden normalt handler på, anses 
som udgangspunkt for at være det primære eller mest 
fordelagtige marked, medmindre det positivt kan påvi-
ses, at dette ikke er tilfældet.

Den mest fordelagtige anvendelsesmulighed
Ved opgørelsen af dagsværdien for et ikke-finansielt ak-
tiv skal der tages udgangspunkt i markedsdeltagerens 
mest fordelagtige anvendelsesmulighed for aktivet. Det-
te er ikke nødvendigvis identisk med virksomhedens ak-
tuelle brug af aktivet.

Ved vurderingen af den mest fordelagtige anvendelses-
mulighed skal der tages hensyn til, at den pågældende 
anvendelsesmulighed er fysisk mulig, lovlig og økono-
misk rentabel.

I visse tilfælde vil den mest fordelagtige anvendelsesmu-
lighed for et aktiv, der måles til dagsværdi, være i kombi-
nation med andre aktiver. Når dette er tilfældet, antages 
det, at markedsdeltageren også har adgang til disse an-
dre aktiver.

Virksomhedens aktuelle brug af et aktiv vil oftest være 
den mest fordelagtige anvendelsesmulighed for aktivet, 
men det er ikke nødvendigvis altid tilfældet. Fx kan en 
virksomhed vælge at beholde et aktiv uden at anvende 
det optimalt for at forhindre konkurrenternes adgang til 
det pågældende aktiv. Når dette er tilfældet, skal en 
eventuel dagsværdiopgørelse af aktivet fortsat tage ud-
gangspunkt i den mest fordelagtige anvendelsesmulig-
hed for aktivet, og det skal oplyses i regnskabet, at virk-
somhedens aktuelle brug af aktivet ikke er udtryk for 
den mest fordelagtige anvendelsesmulighed. 

Det primære marked (hovedmarkedet)
Det primære marked,er det marked, der har mest 
aktivitet, og som har den største handelsvolumen 
(dvs. mest omsætning). 

Det mest fordelagtige marked
Det mest fordelagtige marked er det marked, som 
maksimerer det beløb, virksomheden opnår ved salg 
af et aktiv, eller minimerer det beløb, virksomheden 
skal betale for overdragelse af en forpligtelse. Ved 
denne vurdering skal der tages højde for transakti-
onsomkostninger og transportomkostninger.
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Brug af værdiansættelsesmetoder
For nogle aktiver findes der direkte observerbare mar-
kedstransaktioner eller tilgængelige markedsinformatio-
ner, mens dette ikke er tilfældet for andre aktiver. Når 
der ikke findes nogen observerbar pris for et identisk ak-
tiv, må virksomheden benytte en værdiansættelsesmeto-
de, som i størst muligt omfang gør brug af relevante, 
observerbare markedsinformationer samt minimere an-
vendelsen af ikke-observerbare input. Tilsvarende gør sig 
gældende, hvis markedet, som aktivet/forpligtelsen 
handles på, ikke er aktivt – det vil sige hvis de noterede 
priser på markedet ikke er udtryk for faktiske og regel-
mæssigt forekommende markedstransaktioner, som 
foregår på armslængdevilkår.

I IFRS 13 nævnes tre udbredte og anerkendte værdian-
sættelsesmetoder, hvoraf en eller flere skal benyttes til at 
estimere dagsværdien af et aktiv/en forpligtelse:

• Den markedsbaserede metode (the market 
approach)

• Den omkostningsbaserede metode/
genanskaffelsesværdimetoden (the cost approach/
current replacement cost)

• Indkomstmetoden (the income approach).

IFRS 13 angiver ikke et egentligt hierarki for, hvilken vær-
diansættelsesmetode der er den mest retvisende, da 
dette vil variere alt efter de specifikke omstændigheder. 
Ledelsens valg af, hvilken værdiansættelsesmetode der 
skal anvendes i det konkrete tilfælde, involverer en bety-
delig grad af subjektivitet og dømmekraft.

Den valgte værdiansættelsesmetode skal benyttes konsi-
stent fra periode til periode for enslydende transaktioner 
og balanceposter. Sker der en væsentlig ændring af den 
valgte værdiansættelsesmetode eller dennes anvendelses-
mulighed, skal der tages højde herfor ved værdiansættel-
sen af aktivet, såfremt ændringen, under de gældende 
omstændigheder, resulterer i en mere retvisende dagsvær-
di for aktivet. Ændringer, der opstår som følge af revalue-
ring af den valgte værdiansættelsesmetode eller dennes 
anvendelse, skal betragtes som en ændring af et regn-
skabsmæssigt skøn i henhold til ”IAS 8, Anvendt regn
skabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl”.

Input til værdiansættelsesmetoder  
og dagsværdihierarki
For at skabe mere konsistens og sammenlignelighed 
mellem forskellige dagsværdimålinger og de relaterede 
oplysningskrav er der i IFRS 13 opstillet et dagsværdihie-
rarki, der inddeler og kategoriserer de forskellige typer 
input, som indgår i værdiansættelsesmetoderne ved 
fastsættelsen af dagsværdien. Dagsværdihierarkiet er 
opdelt i tre niveauer, hvor noterede priser på aktive mar-
keder prioriteres højest, og ikke-observerbare input prio-
riteres lavest.

Et input i en værdiansættelsesmetode er defineret som 
de forudsætninger, markedsdeltagerne vil gøre brug af 
ved værdiansættelse af et specifikt aktiv. Disse forudsæt-
ninger inkluderer markedsaktørernes risikoantagelser i 
forhold til den anvendte værdiansættelsesmodels iboen-
de risiko samt den indeholdte risiko i forhold til de i vær-
diansættelsesmodellen, anvendte input. Input kan både 
være observerbare og ikke-observerbare.

Transaktionsomkostninger indgår ikke i opgørelsen af 
dagsværdien. Enkelte standarder kræver dog, at en 
transaktion, et aktiv eller en forpligtelse indregnes eller 
måles til dagsværdi korrigeret for transaktionsomkost-
ninger (fx IAS 39 vedrørende førstegangsindregning af 
finansielle aktiver, som ikke efterfølgende måles til 
dagsværdi og IFRS 5 vedrørende aktiver bestemt for 
salg). Transaktionsomkostninger er omkostninger, som 
virksomheden ikke ville have pådraget sig, hvis ikke 
transaktionen var blevet gennemført (hvis ikke aktivet/
forpligtelsen var erhvervet/påtaget). 

Transportomkostninger er ifølge IFRS 13 ikke en del af 
transaktionsomkostningerne. Transportomkostninger 
medtages i opgørelsen af dagsværdien hvis, og kun hvis, 
aktivets fysiske lokation er et væsentligt karakteristikum 
ved aktivet, og en markedsdeltager derfor ville medreg-
ne omkostninger til transport af aktivet til det primære 
marked ved opgørelse af dagsværdien. Det kan fx være 
tilfældet for salg af råolie, hvor noterede priser er base-
ret på salg til levering i en bestemt havn.
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Nedenstående beslutningstræ kan benyttes til at be-
stemme, hvilket niveau i dagsværdihierarkiet en 
dagsværdimåling skal henføres til:

I nogle tilfælde vil der i værdiansættelsesmetoden indgå 
input, der kan inddeles i forskellige niveauer i dagsvær-
dihierarkiet. Når det gør sig gældende, skal dagsværdi-
målingen i sin helhed henføres til det laveste  niveau i 
dagsværdihierarkiet, som leverer input, der er væsentligt 
for hele dagsværdimålingen.

Der kan forekomme situationer, hvor en dagsværdimå-
ling af et aktiv eller en forpligtelse bevæger sig fra det 
ene niveau i dagsværdihierarkiet til et af de to øvrige ni-
veauer. Det vil fx være tilfældet, hvor en unoteret aktie 
opnår notering på et aktivt marked. 

Gældsforpligtelser og egne egenkapitalinstru-
menter
Dagsværdien af en gældsforpligtelse (finansiel eller ikke-
finansiel) eller en virksomheds egne egenkapitalinstru-
menter opgøres ud fra en forudsætning om, at gælds-
forpligtelsen/egenkapitalinstrumentet forsat vil forblive 
udestående efter overdragelsen. Det vil sige, at forplig-
telsen/egenkapitalinstrumentet ikke vil blive indfriet, 
 annulleret eller på anden måde ophævet. 

IFRS 13 beskriver følgende tre metoder for opgørelse af 
dagsværdien af gældsforpligtelser og egne egenkapital-
instrumenter (fx aktieoptioner), som skal anvendes i  
prioriteret rækkefølge: 

1. Noteret pris på et aktivt marked for overdragelse af 
gældsforpligtelsen/egenkapitalinstrumentet til en 
markedsdeltager (sjældent forekommende)

2. Den dagsværdi, som en markedsdeltager, der 
besidder gælds-/egenkapitalinstrumentet som et 
aktiv, ville opgøre

3. Ved anvendelse af værdiansættelsesmetoder jf. 
ovenfor.

Uanset hvordan dagsværdien af gældsforpligtelsen eller 
egenkapitalinstrumentet opgøres, skal dagsværdien tage 
højde for risikoen for, at virksomheden ikke lever op til 
sine forpligtelser (own credit risk).

Findes der en officiel 
børsnoteret 

kurs på et aktivt marked?

Niveau 2
Observerbare input for aktivet 

eller forpligtelsen, enten 
direkte (dvs. som kurser) eller 

indirekte (dvs. afledt af kurser), 
som ikke indgår i niveau 1.

Er kursen reguleret, eller  
på anden måde tilpasset?

Niveau 1
Officielle kurser (ikke-

regulerede noterede kurser på 
et aktivt marked for identiske 
aktiver eller forpligtelser, som 
virksomheden har adgang til 

på målingstidspunktet)

Indgår der væsentlige ikke-
observerbare input i 

bestemmelse af dagsværdien?

Niveau 3
Input til måling af aktivet eller 

forpligtelsen, som ikke er 
baseret på observerbare 

markedsdata (ikke-
observerbare input)

Ja

Ja Ja

Nej

Nej Nej
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Førstegangsindregning

Efterfølgende måling

Oplysninger i regnskabet

Ved førstegangsindregningen af et aktiv eller en for-
pligtelse vil transaktionsprisen typisk være udtryk for 
aktivets reelle dagsværdi. Under visse omstændighe-
der er transaktionsprisen dog ikke udtryk for aktivets 
reelle dagsværdi (fx i tilfælde af transaktioner mellem 
nærtstående parter eller ved forceret salg). 

Hvis transaktionsprisen ikke er udtryk for dagsværdien 
på tidspunktet for første indregning, skal en eventuel 
forskel indregnes i resultatet, medmindre en anden 
IFRS kræver en anden behandling. Det kan fx være til-
fældet for finansielle instrumenter, hvor IAS 39 har 
særlige bestemmelser for indregning af disse forskelle 
(dayonegains/losses). 

For at kunne indregne gevinster/tab, der opstår i forbin-
delse med efterfølgende dagsværdireguleringer (dvs. 
som opstår efter første indregning), kræver det, at gen-
vinsten/tabet enten kan udledes af officielle priser/kurser 
på et aktivt marked eller er resultatet af en ændring i et 
af de input, som markedsdeltagerne vil tage i betragt-
ning ved prisfastsættelsen (dagsværdimålingen) af det 
pågældende aktiv/forpligtelse, og disse input samtidig er 
inkluderet som en forudsætning i dagsværdimålingen 
ved førstegangsindregningen.

Hvis transaktionsprisen anses som værende udtryk for 
den reelle dagsværdi på tidspunktet for første indreg-
ning, kalibreres værdiansættelsesmetoder, der anvender 
ikke-observerbare input, således at de giver en dagsvær-
di på indregningstidspunktet svarende til transaktionspri-
sen. Det opnås herved, at en konsistent anvendelse af 
metoderne fremadrettet alene medfører ændringer i 
dagsværdien, der kan relateres til ændringer efter ind-
regningstidspunktet i de variabler, der indgår i dagsvær-
dimålingen.

Det overordnede formål med oplysningskravene i IFRS 13 
er, at regnskabet skal indeholde information, som gør 
regnskabsbrugerne i stand til at vurdere

• metoder og input, der er anvendt ved opgørelsen af 
dagsværdien af de aktiver og forpligtelser, der måles 
til dagsværdi i balancen (hvad enten dette er på til-
bagevendende basis eller ej)

• påvirkningen, som de tilbagevendende dagsværdi-
målinger – der i et væsentligt omfang gør brug af ik-
ke-observerbare input (dvs. niveau 3 i dagsværdihie-
rarkiet) – har haft på resultatopgørelsen eller anden 
totalindkomst i den pågældende periode.

Omfanget af oplysninger, der skal gives i relation til 
dagsværdiopgørelser, afhænger af, om dagsværdiopgø-
relsen er foretaget til brug for henholdsvis tilbageven-
dende og ikke-tilbagevendende måling af balanceposter 
til dagsværdi eller til brug for oplysninger i noterne om 
dagsværdi af et aktiv eller en forpligtelse, som ikke ind-
regnes til dagsværdi i balancen. 

Tilbagevendende dagsværdimålinger af aktiver eller for-
pligtelser er dem, andre IFRS’er kræver eller tillader i ba-
lancen ved slutningen af regnskabsåret. Ikke-tilbageven-
dende dagsværdimålinger af aktiver eller forpligtelser er 
dem, som andre IFRS’er kræver eller tillader i balancen 
under særlige omstændigheder (fx måling af dagsværdi 
fratrukket salgsomkostninger for aktiver, som besiddes 
med henblik på salg jf. IFRS 5, Anlægsaktiver bestemt for 
salg og ophørte aktiviteter).
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Der kan opstilles følgende oversigt over oplysningskravene:

Krævede oplysninger Aktiver og forpligtelser, som måles 
til dagsværdi i balancen efter 

første indregning

Dagsværdi 
oplyst i noterne

Tilbagevendende 
dagsværdimåling

Ikke-tilbage-
vendende 

dagsværdimåling

Dagsværdi på balancedagen √ √ √

Årsagen til, at aktivet eller forpligtelsen måles til 
dagsværdi

√

Niveau i dagsværdihierarkiet for dagsværdimålin-
gen

√ √ √

Beløb for eventuelle overførsler mellem niveau 1 
og niveau 2 i dagsværdihierarkiet, årsagen til disse 
overførsler samt virksomhedens politik for 
fastlæggelse af tidspunktet for, hvornår overførsel 
skal finde sted

√

Beskrivelse af metoder for opgørelse af dagsværdi 
samt beskrivelse af de anvendte input for 
dagsværdimålinger i niveau 2 og 3 i 
dagsværdihierarkiet

√ √ √

Oplysning om ændring i metoden for opgørelse af 
dagsværdien i niveau 2 og 3 i dagsværdihierarkiet, 
samt årsagen hertil

√ √ √

Hvis virksomhedens brug af et ikke-finansielt aktiv 
afviger fra aktivets mest fordelagtige 
anvendelsesmulighed, skal dette oplyses tillige med 
årsagen til dette

√ √ √

Dagsværdi pr. kategori af aktiver og forpligtelser 
fordelt på de enkelte niveauer i 
dagsværdihierarkiet, som kan afstemmes til de 
indregnede beløb i balancen

√ √

Hvis virksomheden, i overensstemmelse med 
særlige undtagelsesbestemmelser i IFRS 13, måler 
dagsværdien af en nettoposition for finansielle 
aktiver eller forpligtelser med modsatrettede 
markedsrisici, skal dette oplyses

√
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Krævede oplysninger Aktiver og forpligtelser, som måles 
til dagsværdi i balancen efter 

første indregning

Dagsværdi 
oplyst i noterne

Tilbagevendende 
dagsværdimåling

Ikke-tilbage-
vendende 

dagsværdimåling

For forpligtelser, som måles til dagsværdi, oplyses 
om eventuelle sikkerhedsstillelser eller øvrige 
kreditforbedringer, og hvorvidt disse er afspejlet i 
dagsværdiopgørelsen

√ √

Særlige oplysningskrav for dagsværdiopgørelser ved brug af væsentlige, ikke-observerbare input (niveau 3 
i dagsværdihierarkiet)

Kvantitativ information om væsentlige ikke-
observerbare input

√ √

Afstemning fra primo til ultimo med særskilt angi-
velse af 
i. beløb indregnet i årets resultat samt angivelse 

af, hvilken regnskabspost beløbet er indregnet 
i

ii. beløb indregnet i anden totalindkomst
iii. beløb vedrørende køb, salg, udstedelse og 

indfrielse, med særskilt angivelse af hver 
transaktionstype

iv. beløb vedrørende overførsler til eller fra niveau 
3 samt årsagen til overførslen, og 
virksomhedens praksis for afgørelse af, hvornår 
overførsel finder sted

√

Samlet beløb for urealiseret gevinst eller tab, som 
er indregnet i periodens resultat, for aktiver og 
forpligtelser, som fortsat besiddes på 
balancedagen, samt oplysning om, hvilken 
regnskabspost disse er indregnet i

√

Beskrivelse af værdiansættelsesprocessen, 
herunder fx hvordan virksomheden fastlægger 
praksis og procedurer for dagsværdimåling, og 
analyserer ændringer i dagsværdien fra periode til 
periode

√ √
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Krævede oplysninger Aktiver og forpligtelser, som måles 
til dagsværdi i balancen efter 

første indregning

Dagsværdi 
oplyst i noterne

Tilbagevendende 
dagsværdimåling

Ikke-tilbage-
vendende 

dagsværdimåling

Beskrivelse af dagsværdiernes følsomhed over for 
ændringer i ikke-observerbare input, hvis sådanne 
ændringer ville resulterer i en væsentlig højere eller 
lavere dagsværdi. Desuden beskrives indbyrdes 
relationer mellem de forskellige ikke-observerbare 
input, herunder hvordan sådanne relationer kan 
forøge eller formindske effekten på ændringer til 
dagsværdien fra ændringer i inputs

√

Hvis et rimeligt sandsynligt alternativ for et ikke-
observerbart input ville medføre en væsentlig 
ændring i dagsværdien for et finansielt aktiv eller 
forpligtelse, skal dette oplyses. Desuden oplyses 
effekten af sådanne rimeligt sandsynlige 
ændringer, og hvordan virksomheden har opgjort 
effekten.

√
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IAS 1
Omhandler Regnskabets præsentation og generelle indhold

Tilhørende IFRIC/SIC SIC–29, Oplysning – koncessionsrettigheder til at yde service
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IAS 1 fastlægger grundlaget for præsentation af regn-
skaber for at opnå sammenlignelighed både med virk-
somhedens egne regnskaber fra tidligere år og med an-
dre virksomheders regnskaber. Standarden indeholder 
en række generelle forhold om præsentation af regnska-
ber, herunder krav til minimumsindhold.

Standarden anvendes for alle regnskaber til brug for of-
fentligheden, og den tager ikke hensyn til bestemte 
regnskabsbrugeres særlige informationsbehov. Regn-
skabsbrugerne er – ifølge IASB-begrebsrammen – pri-
mært investorer, der stiller risikovillig kapital til rådighed, 
idet deres behov også opfylder de fleste af behovene 
hos de andre regnskabsbrugere (såsom ansatte, långive-

re, leverandører og andre varekreditorer, kunder, offent-
lige myndigheder og offentligheden generelt). Standar-
den gælder for både separate regnskaber og 
koncernregnskaber – og for alle typer af virksomheder.

Standardens bestemmelser om struktur og indhold i 
regnskaber, gælder ikke for delårsrapporter som udar-
bejdes i sammendraget form i henhold til IAS 34, Præ
sentation af delårsregnskaber.

IASB fastslår, at formålet med regnskaber er at give infor-
mation om en virksomheds finansielle stilling, indtjening 
og pengestrømme, som er til nytte for regnskabsbrugere, 
når de skal træffe beslutninger af økonomisk art.

Et fuldstændigt regnskab består af totalindkomstopgø-
relse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgø-
relse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Der skal gives ét års sammenligningstal for samtlige be-
løbsangivelser i regnskabet. Virksomheden kan vælge for 
hver enkel hovedopgørelse eller for alle opgørelserne fri-
villigt at præsentere regnskabstal for flere regnskabsår. I 
disse tilfælde skal der også præsenteres yderligere sam-
menligningstal i noterne, der er knyttet til den eller de 
pågældende hovedopgørelser. Ved ændring i an vendt 
regnskabspraksis med tilbagevirkende kraft, korrektion 
af fejl med tilbagevirkende kraft eller reklassifikationer 
skal der præsenteres en ba lance ved begyndelsen af det 

foregående år, hvis ændringen har en væsentlig indvirk-
ning på åbningsbalancen for dette år, og virksomheden 
ikke allerede frivilligt præsenterer sammenligningstal pr. 
denne dato. Der er ikke i dette tilfælde krav om et ekstra 
års sammenligningstal i noterne til balancen ud over for 
de notekrav, som følger af IAS 1 og IAS 8. 

Man kan som et tillæg til regnskabet medtage, hvad der 
svarer til en regnskabsberetning, hvor finansielle forhold 
kan forklares mere udførligt, end det er sædvanligt at 
gøre i noterne, ligesom der kan medtages miljøberetnin-
ger og andre supplerende beretninger. Sådanne beret-
ninger er ikke er omfattet af IFRS.

IAS 1
– Præsentation af regnskaber

Regnskabets bestanddele
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Regnskabet skal give et retvisende billede af årets resul-
tat, finansielle stilling og pengestrømme. Der skal gives 
de nødvendige yderligere oplysninger for, at regnskabet 
kan give et retvisende billede.

Et retvisende billede forudsætter en troværdig præsenta-
tion af effekten af transaktioner og andre begivenheder 
og forhold i overensstemmelse med de definitioner og 
indregningskriterier for aktiver, forpligtelser, indtægter 
og omkostninger, der er angivet i IASB-begrebsrammen.

Ved at anvende IFRS, suppleret med nødvendige yderli-
gere oplysninger, forventes det, at man opnår regnska-
ber, der giver et retvisende billede. Virksomheder, der an-
vender IFRS, skal afgive en uforbeholden erklæring 
herom i anvendt regnskabspraksis eller i noterne. Regn-

skabet må ikke beskrives som værende i overensstem-
melse med IFRS’erne, medmindre det fuldt ud opfylder 
alle bestemmelserne i gældende IFRS’er.

IFRS omfatter alle:

• International Financial Reporting Standards (IFRS)
• International Accounting Standards (IAS)
• Fortolkningsbidrag udarbejdet af IFRS Interpretations 

Committee (IFRIC) eller Standing Interpretations 
Committee (SIC).

Anvendes en uhensigtsmæssig eller forkert regnskabs-
praksis, kan dette ikke afhjælpes ved, at der i regnskabet 
gives yderligere oplysninger.

I yderst sjældne tilfælde er det muligt at fravige en be-
stemmelse i IFRS’erne, hvis det vil være misvisende at ud-
arbejde regnskabet efter den. Fraviges bestemmelsen, 
skal der gives særlige og omfattende oplysninger i regn-
skabet, bl.a. om den økonomiske indvirkning af fravigel-

sen på hver post i regnskabet, der påvirkes, inklusive 
sammenligningstal. Hertil kommer, at fravigelsen skal op-
lyses i efterfølgende perioder, hvis den har betydning for 
efterfølgende regnskabsperioder.

Retvisende billede og overensstemmelse med IFRS

Fravigelse af en bestemmelse i IFRS

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Ifølge ÅRL skal der alene gives oplysning om fravi- 
gelsens beløbsmæssige indvirkning på aktiver, passi-

ver, finansielle stilling samt resultatet, mens IAS 1 
kræver oplysning om fravigelsens indvirk ning på en-
hver regnskabspost, der påvirkes.

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

ÅRL stiller ikke krav om at præsentere en balance 
ved begyndelsen af det første sammenligningsår ved 
ændring i anvendt regnskabspraksis med tilbagevir-
kende kraft, tilpas ning af poster med tilbagevirkende 
kraft eller reklas sifikationer i årsregnskabet.

Ledelsesberetningen er ikke en del af regnskabet 
ifølge IFRS. Derfor skal alle oplysninger, som IFRS’er-

ne kræver, præsenteres i noterne eller i regnskabets 
øvrige elementer, medmindre det specifikt fremgår 
at en standard, at oplysningerne kan gives i fx ledel-
sesberetningen med direkte henvisning fra regnska-
bet/noterne. Ifølge ÅRL udgør års- og koncern-
regnskabet og ledelsesberetningen en helhed, der 
sammen med ledelsespåtegningen og frivillige sup-
plerende beretninger (om fx miljø, sociale og etiske 
forhold eller viden) udgør årsrapporten.
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Regnskabet skal tydeligt identificeres og adskille sig fra 
anden information i årsrapporten. Regnskabets enkelte 
elementer skal tydeligt identificeres, og følgende skal 
klart fremgå:

• Selskabets navn

• Om det er et koncernregnskab eller et separat  
virksomhedsregnskab

• Balancedagen eller den omfattede regnskabsperiode
• Præsentationsvalutaen
• Om beløb er angivet i hele valutaenheder (fx kroner), 

hele tusinde eller hele millioner.

Den samlede totalindkomst, der omfatter periodens re-
sultat og øvrig totalindkomst skal præsenteres

• i en enkelt totalindkomstopgørelse, eller
• i to opgørelser: En opgørelse, der angiver elementer-

ne i resultatet (separat resultatopgørelse), og en an-
den opgørelse, der begynder med resultatet og viser 
elementerne af øvrig totalindkomst (totalindkomst-
opgørelse).

Alle indtægter og omkostninger skal medtages i resulta-
tet, medmindre IFRS kræver eller tillader en anden be-
handling.

Der er specifikke minimumskrav til totalindkomstopgørel-
sen efter IAS 1, men overordnet er de mindre omfatten-
de end ÅRL. IAS 1 stiller bl.a. krav om at oplyse resultatet 
(årets resultat) som mellemtotal, men der er ikke krav om 
visning af mellemtotaler, som fx resultat af primær drift/ 
driftsresultat eller resultat af ordinær drift. Hvis fx drifts-
resultatet oplyses som en subtotal i resultatopgørelsen, 
skal subtotalen indeholde alle poster vedrørende driften.

Der er minimumskrav til opstillingerne, men ikke en fast 
rækkefølge eller ”skemaer” som i ÅRL. Omkostninger 
skal klassificeres enten efter deres art eller funktion. An-
dre IFRS’er stiller også krav til præsentation i totalind-
komstopgørelsen eller tilhørende noter. Klassificeres om-
kostninger efter funktion, skal der gives yderligere 
oplysninger om arten af omkostningerne, herunder af-
skrivninger og personaleomkostninger.

Poster præsenteret under øvrig totalindkomst skal grup-
peres ud fra, om de efterfølgende skal recirkuleres til re-
sultatopgørelsen eller om de ikke skal recirkuleres på et 
senere tidspunkt.

Øvrig totalindkomst omfatter fx følgende poster:

Poster, der ikke skal recirkulere til resultatopgørelsen
• Opskrivninger og tilbageførsel af opskrivninger ifølge 

IAS 16, Materielle anlægsaktiver, og IAS 38,  
Immaterielle aktiver

• Genmåling af pensionsforpligtelser og -aktiver ifølge 
IAS 19, Personaleydelser (aktuarmæssige gevinster 
og tab). 

• Øvrig totalindkomst i associerede virksomheder.

Struktur og indhold

Totalindkomstopgørelsen

Der er specifikke bestemmelser om going concern, peri-
odisering, ensartet præsentation, væsentlighed, sam-
menlægning af regnskabselementer, sammenligningstal 
og et generelt forbud mod modregning, medmindre en 
anden IFRS direkte kræver eller tillader dette. Disse be-
stemmelser afviger – bortset fra krav om yderligere sam-
menligningstal i visse situationer – imidlertid ikke væ-

sentligt fra tilsvarende dansk regnskabsregulering og  
-praksis, og vi har derfor ikke beskrevet dem i denne 
publikation. Bortset fra kravet om ensartet præsentation 
og sammenligningstal gælder disse bestemmelser – 
modsat resten af standarden – også for delårsregnskaber 
aflagt efter IAS 34.

Grundlæggende forudsætninger
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Der er også specifikke minimumskrav til balancen, men 
de er generelt heller ikke nye eller mere omfattende for 
danske børsnoterede selskaber. Der er ikke en fast ræk-
kefølge for balancens poster. Andre IFRS’er stiller også 
krav til balancen.

Aktiver præsenteres som langfristede aktiver (noncur
rent) og kortfristede aktiver (current), og forpligtelser 

præsenteres som kortfristede forpligtelser (current) og 
langfristede forpligtelser (noncurrent). Præsentation ef-
ter likviditetsorden skal kun anvendes, hvis dette er mere 
relevant. I denne publikation anvendes de gængse dan-
ske begreber ”anlægsaktiver” og ”omsætningsaktiver” 
som synonym for henholdsvis langfristede og kortfriste-
de akti ver, selvom der er nuanceforskelle i definitionerne.

Poster, der skal recirkulere til resultatopgørelsen
• Valutakursreguleringer vedrørende omregning af 

udenlandske enheder ifølge IAS 21, Valutaomregning
• Urealiserede gevinster og tab på finansielle aktiver, 

der er klassificeret som disponible for salg efter IAS 
39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling

• Gevinster og tab ved effektiv sikring af fremtidige 
pengestrømme ifølge IAS 39.

• Øvrig totalindkomst i associerede virksomheder.

Poster under øvrig totalindkomst kan præsenteres enten 
med fradrag af de dermed forbundne skattemæssige virk-
ninger (netto) eller før tilknyttede skattemæssige virknin-
ger med et samlet beløb for summen af skat vedrørende 
disse ele menter. Præsenteres posterne under øvrig total-
indkomst efter skat, skal de skattebeløb, der vedrører 
hvert element af øvrig totalindkomst oplyses i noterne.

Der skal derudover særskilt oplyses om beløb, som recir-
kuleres fra øvrig totalindkomst til periodens resultat.

Fordeling af årets resultat og årets samlede totalind-
komst til minoritetsinteresserne og modervirksomhedens 

aktionærer skal fremgå i tilknytning til totalindkomstop-
gørelsen og ikke som en særskilt post heri.

Væsentlige indtægts- eller omkostningsposter 
Hvis indtægts- eller omkostningsposter er væsentlige for 
regnskabet, skal deres art og størrelse specificeres i total-
indkomstopgørelsen, en eventuel separat resultatopgø relse 
eller oplyses i noterne. Følgende kan være eksem pler herpå:

• Nedskrivning af varebeholdninger og materielle  
anlægsaktiver samt tilbageførsler af sådanne  
nedskrivninger

• Hensættelse til omstruktureringer
• Salg af materielle anlægsaktiver og investeringer
• Salg eller afvikling af større dattervirksomheder,  

divisioner o.l. (ophørte aktiviteter)
• Erstatninger og forlig i forbindelse med retssager
• Tilbageførsel af hensatte forpligtelser.

Præsentation af særlige poster som ekstraordinære – i 
totalindkomstopgørelsen, en eventuel separat resultat-
opgørelse eller i noterne – er ikke tilladt.

Balancen

Forskelle mellem IFRS
og danskregnskabs regulering

Efter ÅRL indgår øvrig totalindkomst i egenkapital-
opgørelsen. ÅRL indeholder ikke krav om en total-
indkomstopgørelse.

Der skal i totalindkomstopgørelsen særskilt angives 
det samlede beløb af (i) årets resultat efter skat fra 
ophørte aktiviteter og (ii) gevinster eller tab efter 
skat vedrørende aktiver og forpligtelser, der indgår i 

en ophørt aktivitet. ÅRL’s skemakrav indeholder ikke 
umiddelbart mulighed for at præsentere resultatet af 
ophørte aktiviteter som en samlet nettopost i resul-
tatopgørelsen.

Ifølge ÅRL kan indtægter og omkost ninger, der hid-
rører fra begivenheder, som ikke hører under den or-
dinære drift, og som ikke forventes at være tilbage-
vendende, præsenteres som ekstraordi nære poster. 
Dette er ikke muligt efter IAS 1.
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Ifølge IAS 1 klassificeres aktiver som omsætningsaktiver 
(current assets), hvis de enten forventes realiseret i løbet 
af virksomhedens normale driftscyklus eller inden for 12 
måneder efter balancedagen, besiddes primært med salg 
for øje, eller er likvide beholdninger til fri disposition in-
den for 12 måneder fra balancedagen. Alle andre aktiver 
klassificeres som anlægsaktiver (noncurrent assets), selv-
om de ikke er anskaffet med henblik på vedvarende eje 
eller brug i virksomheden.

Forpligtelser er kortfristede, hvis de enten forventes af-
regnet i det normale forretningsforløb eller indfriet inden 
for 12 måneder efter balancedagen, besiddes med han del 
for øje, eller virksomheden ikke har en ubetinget ret til at 
udskyde indfrielsen af dem til mindst 12 måneder efter 
balancedagen. Alle andre gældsposter er langfriste de.

Afledte finansielle instrumenter falder ifølge IAS 39 pr. 
definition ind under kategorien ”besiddes med handel 
for øje”. Det betyder dog ikke, at afledte finansielle in-
strumenter altid skal præsenteres som omsætningsakti-
ver/kortfristede forpligtelser, idet det er instrumentets af-
regningstidspunkt, der afgør, om det klassificeres som 
kort- eller langfristet.

Ved opdeling af forpligtelser i henholdsvis kort- og lang-
fristede forpligtelser, skal der ses på formalia i låneafta-
lerne. Hvis ikke der på balancedagen er indgået aftale 
om at for længe kreditten, således at afviklingen forven-
tes at ske senere end 12 måneder fra balancedagen, skal 
gældspo sten klassificeres som kortfristet gæld.

Langfristede forpligtelser, der forfalder ved brud på låne-
vilkår, skal præsenteres som kortfristede, hvis der på ba-
lancedagen er brud på lånevilkår. Dette gælder, uanset 
at långiver, før årsrapporten aflægges, har indvilliget i 
ikke at kræve lånet indfriet inden 12 måneder efter ba-
lancedagen.

Der er specifikke krav til, hvad der svarer til arabertalspo-
ster i balancen, og uanset hvilken præsentationsform der 
vælges, skal det for hver aktivpost og gældspost oplyses, 
hvor stor en del, der forfalder inden for henholdsvis 12 
måneder fra balancedagen og efter 12 måneder fra ba-
lancedagen.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser må ikke præsen-
teres som henholdsvis omsætningsaktiver og kortfristet 
gæld.

Virksomheder skal udarbejde en egenkapitalopgørelse, som 
viser
• den samlede totalindkomst for regnskabsåret med sær-

skilt angivelse af de samlede beløb, der kan henføres til 
ejere af modervirksomheden og til minoritetsinteresser

• virkningerne for hvert egenkapitalelement af ændringer 
i anvendt regnskabspraksis og korrektion af fejl efter 
IAS 8, Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regn
skabsmæssige skøn og fejl

• kapitaltransaktioner med ejere og udbytteuddelinger til 
ejerne

• en afstemning mellem den regnskabsmæssige værdi af 
hvert egenkapitalelement ved regnskabsårets begyndel-
se og afslutning med separat oplysning om hver æn-
dring.

Bevægelser på egenkapitalen vedrørende anden total-
indkomst skal enten specificeres i egenkapitalopgørelsen 
eller i noterne.

Herudover skal der enten i egenkapitalopgørelsen eller i no-
terne oplyses om den beløbsmæssige størrelse af udbytte, 
der er indregnet som udlodninger til ejere i løbet af regn-
skabsåret, og det dermed forbundne beløb pr. aktie. Fore-
slået, men ikke deklareret udbytte vises i noterne.

Minoritetsinteresserne præsenteres særskilt inden for egen-
kapitalen.

Egenkapitalopgørelsen

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Ifølge ÅRL kan udskudte skatteaktiver præsenteres 
som omsætningsaktiver. Dette er ikke tilladt efter IFRS.
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I beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis skal der oply-
ses om de anvendte målegrundlag og anden anvendt 
regnskabspraksis, som er relevant for forståelsen af regn-
skabet.

Der skal i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis eller i 
en note oplyses om de vurderinger (bortset fra regn-
skabsmæssige skøn), ledelsen har foretaget som led i an-
vendelsen af virksomhedens regnskabspraksis, og som 
har størst indvirkning på målingen af poster, der er ind-
regnet i regnskabet.

Ledelsen foretager eksempelvis vurderinger, når den skal 
afgøre, om

• et aktiv er en hold-til-udløb-investering
• en aftale er en finansiel leasingkontrakt
• et salg genererer indtægter eller i realiteten er et  

lånearrangement
• forholdet mellem virksomheden og en særlig  

virksomhed (SPE – Special Purpose Entity) indikerer, 
at SPE’en er underlagt kontrol af virksomheden.

Væsentlige kilder til usikkerheder ved skøn skal oplyses. 
Dette omfatter de væsentligste forudsætninger, der er 
lagt til grund ved vurderingen af forventningerne til 
fremtiden. Der skal desuden oplyses om andre væsentli-
ge usikkerheder vedrørende skøn, der er foretaget på 

balancedagen, og som er forbundet med en betydelig ri-
siko for, at den regnskabsmæssige værdi af aktiver og 
forpligtelser vil blive reguleret væsentligt i det kommen-
de regnskabsår. Oplysningerne skal indeholde beskrivelse 
af, hvilken art af henholdsvis aktiver og forpligtelser, for-
holdet vedrører, og deres regnskabsmæssige værdier på 
balan cedagen.

Væsentlige kilder til usikkerheder er fx væsentlige forud-
sætninger og usikkerheder ved

• måling af genindvindingsværdien af anlægsaktiver
• indregning af en hensættelse til dækning af  

erstatning i forbindelse med en ikke afsluttet retssag.

For hver aktieklasse skal der oplyses om antallet af aktier 
og antallet af aktier, der er udstedt, men endnu ikke 
fuldt indbetalt. Den nominelle værdi pr. aktie skal angi-
ves. Der skal foretages en afstemning af antallet af aktier 
i begyndelsen af året og ved slutningen af året og de 
særlige rettigheder, der måtte være knyttet til de enkelte 
aktieklasser. Der skal gives oplysninger om egne aktier, 
som modervirksomheden selv, dattervirksomheder og as-
socierede virksomheder ejer. På samme måde skal der gi-
ves oplysninger om aktier, som kan kræves udstedt ifølge 
optionsaftaler eller salgskontrakter, inklusiv oplysninger 
om betingelser og beløb. Karakteren og formålet med de 
enkelte reserver i egenkapitalen skal også angives.

Oplysninger i regnskabet

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Ifølge ÅRL er det muligt under visse betingelser at 
opretholde klassifikationen som langfristet gæld, 
selvom der ikke på balancedagen, men inden god-
kendelsen af årsrapporten, er indgået aftale om at 
forlænge kreditten.

Opdelingen i ÅRL af forpligtelser i hhv. hen satte for-
pligtelser og gældsforpligtelser findes ikke efter IFRS. 
IAS 1 har alene forpligtelser, og hensatte forpligtel-
ser indgår som hovedregel under hhv. kort fristede 
og langfristede forpligtelser. Det skal dog i denne 

sammenhæng bemærkes, at IAS 1 ikke har specifik-
ke skemakrav, som skal følges.

Ifølge IAS 1 skal minoritetsinteresser præsenteres 
som en del af egenkapitalen, og i tilknytning til total-
indkomstopgørelsen skal årets resultat fordeles på 
den andel, der kan henføres til modervirksomhedens 
aktionærer, og den andel, der kan henføres til mino-
ritetsinteresserne. Efter ÅRL præsenteres minoritets-
interesser som en særskilt hovedpost mellem egen-
kapitalen og forpligtelser. Derudover indregnes 
minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af 
dattervirksomhedernes resultat som en særskilt post 
i resultatopgørelsen.
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Endelig stiller SIC–29 yderligere oplysningskrav til aftaler, 
hvor en virksomhed (operatør) får tildelt koncessionsret-
tigheder af en anden virksomhed (leverandør) til at yde 
service, der giver offentligheden adgang til større an-
lægsbyggerier e.l., fx broer, lufthavne eller telekommuni-
kationsnetværk.

Vi henviser i øvrigt til Appendiks til IAS 1, der giver et il-
lustrativt eksempel på en totalindkomstopgørelse, balan-
ce og egenkapitalopgørelse, som lever op til minimums-
kravene i IAS 1 og vores IFRS-eksempelregnskab, som 
kan downloades fra www.iasplus.com, samt vores dan-
ske IFRS-eksempelregnskab, som kan downloades fra 
www.deloitte.dk.

Om virksomhedens kapital skal oplyses

• virksomhedens målsætning, politikker og procedurer 
for styring af kapital

• kvantitative oplysninger om, hvad virksomheden  
betragter som kapital

• hvorvidt virksomheden har levet op til eventuelle  
kapitalkrav, som den måtte være underlagt

• hvis virksomheden ikke har levet op til eventuelle  
kapitalkrav, hvilke konsekvenser den manglende  
opfyldelse af kapitalkrav har for virksomheden.

Der er desuden særlige oplysningskrav for egenkapitalin-
strumenter med tilbagekøbspligt for virksomheden.

Virksomheden skal i noterne oplyse om det samlede ud-
bytte og udbytte pr. aktie, som enten er foreslået eller 
deklareret før regnskabets godkendelse, men som ikke er 
indregnet i balancen.

Endelig skal virksomheden oplyse følgende, hvis det ikke 
er oplyst på anden måde i forbindelse med offentliggø-
relsen af regnskabet:

• Hjemsted og juridisk selskabsform
• Virksomhedens adresse
• Virksomhedens drifts- og hovedaktiviteter
• Navnet på virksomhedens hhv. umiddelbare og  

ultimative modervirksomhed
• Virksomhedens levetid, hvis der er tale om en  

virksomhed, som er stiftet med henblik på at eksistere 
i en begrænset periode, hvorefter den likvideres.

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabs regulering

Ifølge ÅRL skal det gennemsnitlige an tal medarbej-
dere i regnskabsåret oplyses. Dette er ikke et krav ef-
ter IFRS.

Ifølge IFRS-bekendtgørelsen skal danske virksomhe-
der, som aflægger årsregnskab efter IFRS, fortsat op-
lyse om det gennemsnitlige antal medarbejdere i 
regnskabsåret.

http://www.iasplus.com
http://www.deloitte.dk


IAS 2
Omhandler Varebeholdninger

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 20, Bortfjernelsesomkostninger i produktionsfasen for en åben mine
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IAS 2 fastlægger den regnskabsmæssige behandling af 
varebeholdninger, herunder hvilke omkostninger, der 
indregnes som varebeholdninger frem til det tidspunkt, 
hvor den tilhørende omsætning indregnes. Standarden 
indeholder også praktisk vejledning om opgørelsen af 
kostprisen for varebeholdninger, den efterfølgende om-
kostningsførelse heraf og nedskrivning til nettorealisati-
onsværdi.

Varebeholdninger omfatter ikke-solgte varer på balance-
dagen, der besiddes med videresalg for øje som led i et 
normalt forretningsforløb. Varebeholdningerne omfatter 
råvarer og hjælpematerialer, varer under fremstilling, 
fremstillede færdigvarer og handelsvarer. 

Varebeholdninger skal måles til den laveste værdi af an-
skaffelses- eller kostpris og nettorealisationsværdien. An-
skaffelses- eller kostprisen skal indeholde alle omkostnin-
ger til råvarer, forarbejdning og andre omkostninger, der 
direkte eller indirekte kan henføres til den pågældende 
vare. Når varebeholdninger sælges, skal deres regn-
skabsmæssige værdi omkostningsføres.

Visse særlige typer af varebeholdninger er ikke omfattet 
af IAS 2’s målingsbestemmelser. Dette gælder bl.a. for 
høstede landbrugsprodukter og udvundne mineraler, 
hvis de måles til nettorealisationsværdi, samt for vare-
mægleres varebeholdninger, hvis de måles til dagsværdi 
fratrukket salgsomkostninger.

Den enkelte virksomhed skal bruge den metode, der er 
bedst egnet til at beregne anskaffelses- eller kostprisen 
for solgte og ikke-solgte varer. 

Anskaffelses- eller kostprisen for varer, der ikke kan er-
stattes eller ombyttes med andre varer, beregnes ud fra 
en specifik identifikation af anskaffelses- eller kostprisen 

for den enkelte vare. Når anskaffelses- eller kostprisen 
for andre varer beregnes, anvendes enten princippet om 
først-ind-først-ud (FIFO) eller vejede gennemsnitspriser.
 
Virksomheden skal anvende den samme metode til at 
beregne kostprisen for alle varebeholdninger af sam-
menlignelig art og anvendelse i virksomheden.

Anskaffelsesprisen omfatter købspris og omkostninger, 
der knytter sig direkte til anskaffelsen. Købsprisen opgø-
res med fradrag af vare- og forhandlerrabatter. Omkost-

ninger, der knytter sig direkte til anskaffelsen, kan fx 
være told, afgifter, transport- og speditionsomkostnin-
ger.

IAS 2 
– Varebeholdninger

Metode for beregning af anskaffelses- eller kostpris

Anskaffelsespris

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Varebeholdninger kan efter ÅRL opskrives til genan-
skaffelsesværdi. Dette er ikke tilladt efter IAS 2. 

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder   IAS 2   129
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I kostprisen for færdigvarer og varer under fremstilling 
indgår ud over anskaffelsesprisen de forarbejdningsom-
kostninger og andre omkostninger, der i fremstillingspe-
rioden er medgået til produktionen og kan henføres til 
den pågældende vare.

Forarbejdningsomkostninger består af direkte produkti-
onsløn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte 
produktionsomkostninger (IPO) – både variable og faste 
– medregnes til kostprisen på systematisk måde. IPO om-
fatter eksempelvis indirekte materialer og løn, vedlige-
holdelse af og afskrivninger på maskiner, fabriksbygnin-

ger og -udstyr, afskrivninger på aktiverede 
udviklingsomkostninger og omkostninger til fabriksadmi-
nistration og -ledelse. 

Spild og svind ud over det forkalkulerede på råvarer og 
hjælpematerialer, forarbejdningsomkostninger og andre 
omkostninger medregnes ikke i kostprisen, men indreg-
nes i resultatet, når de afholdes.

Andre omkostninger indgår kun i kostprisen, hvis de er 
medgået til at bringe varebeholdninger til deres nuvæ-
rende lokalitet og stand.

Nettorealisationsværdi defineres som den forventede 
salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og 
omkostninger til at effektuere salget. I salgsomkostnin-
ger indgår distributionsomkostninger for den pågælden-
de vare. Der må ikke nedskrives til en lavere værdi end 
nettorealisationsværdien.

Råvarer og varer under fremstilling nedskrives ikke, hvis 
de færdigvarer, hvori de skal indgå, forventes realiseret 
til kostpris eller derover. Fald i genanskaffelsesprisen for 

råvarer kan dog tyde på eller give formodning om, at 
nettorealisationsværdien for færdigvarer, hvori de skal 
indgå, vil være lavere end kostprisen.

Når anskaffelses- og kostprisen sammenholdes med net-
torealisationsværdien, skal dette som udgangspunkt ske 
for hver enkelt vare. Hvor dette ikke er praktisk muligt, 
kan sammenholdelsen dog foretages samlet for grupper 
af ensartede varer med ensartet salgsforløb.

Kostpris

Nedskrivning til nettorealisationsværdi

Der skal i anvendt regnskabspraksis gives oplysning 
om, hvordan de enkelte varebeholdninger er målt, 
herunder den metode, der er brugt til at beregne an-
skaffelses- eller kostpris.

Varebeholdninger skal normalt – hvis opdelingen er 
væsentlig – opdeles i

• varer under fremstilling
• råvarer og hjælpematerialer
• fremstillede færdigvarer og handelsvarer. 

Der skal gives oplysning om:

• den regnskabsmæssige værdi af særlige typer 
 varebeholdninger, der er indregnet til dagsværdi 
 fratrukket salgsomkostninger
• varebeholdninger, der i perioden er indregnet 
 som en omkostning i resultatet
• periodens nedskrivninger af varebeholdninger til 
 nettorealisationsværdi
• periodens tilbageførsel af nedskrivninger og 
 begrundelsen herfor
• pantsatte varebeholdninger.

Oplysninger i regnskabet 
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IAS 7
Omhandler Pengestrømsopgørelsen

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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IAS 7 kræver, at en pengestrømsopgørelse præsenteres 
som en integreret del af regnskabet. Pengestrømsopgø-
relsen skal vise regnskabsårets pengestrømme opdelt på 
hovedgrupperne drifts-, investerings- og finansieringsak-

tiviteter. Pengestrømsopgørelsen skal desuden vise regn-
skabsårets forskydning i likvider og likvider ved regn-
skabsårets begyndelse og afslutning.

Pengestrømme fra driftsaktiviteter omfatter betalinger, 
der er afledt af virksomhedens hovedaktiviteter og andre 
aktiviteter, som ikke er henført til investerings- eller  
finansieringsaktiviteter. 

Pengestrømme fra driften skal vises ved enten den direk-
te præsentation eller den indirekte præsentation. 

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter betalin-
ger, der er afledt af ændringer i størrelsen eller sammen-
sætningen af virksomhedens egenkapital og lån. Køb og 
salg af kapitalandele i dattervirksomheder, der ikke medfø-
rer tab af kontrol, anses for egenkapitaltransaktioner, og 
indgår derfor i pengestrømme fra finansieringsaktiviteter.

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter, der har væ-
sentlig indvirkning på de samlede pengestrømme, skal 
vises som særskilte poster i pengestrømsopgørelsen. 

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter omfatter  
betalinger, der er afledt af køb og salg af anlægsaktiver 
og andre investeringer, som ikke indgår som likvider.  

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter, der har væ-
sentlig indvirkning på de samlede pengestrømme fra in-

vesteringsaktiviteter, skal vises som særskilte poster i 
pengestrømsopgørelsen. 
Pengestrømme fra det samlede køb henholdsvis det 
samlede salg af virksomheder, der medfører opnåelse el-
ler tab af kontrol, skal vises som særskilte poster under 
pengestrømme fra investeringsaktiviteter.

IAS 7 
– Pengestrømsopgørelse

Driftsaktiviteter

Finansieringsaktiviteter

Investeringsaktiviteter

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Køb af yderligere kapitalandele i en dattervirksom-
hed fra minoritetsaktionærer og salg af kapitalande-
le, der ikke medfører tab af kontrol, skal indregnes 
direkte i egenkapitalen efter IFRS 10, Konsolidering. 
Pengestrømme vedrørende disse transaktioner ind-

regnes derfor under finansierings-aktivitet i penge-
strømsopgørelsen.

Efter ÅRL skal pengestrømme vedrørende køb og 
salg af kapitalandele og lignende i andre virksomhe-
der samt interesser i joint ventures indregnes under 
investeringsaktiviteter, uanset om transaktionen 
medfører opnåelse eller tab af kontrol.
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Investerings- og finansieringstransaktioner, der ikke kræ-
ver brug af likvider, må ikke indregnes i pengestrømsop-
gørelsen. Relevante oplysninger om sådanne transaktio-
ner skal anføres andre steder i regnskabet. Ikke-likvide 
transaktioner omfatter fx:

• anskaffelse af aktiver enten ved påtagelse af direkte 
 forbundne forpligtelser eller ved en finansiel 
 leasingkontrakt
• overtagelse af en virksomhed, der er finansieret ved 
 kapitaludvidelse
• konvertering af gæld til egenkapital.

Pengestrømme fra renter og udbytter skal fremgå sær-
skilt og på en ensartet måde fra år til år. 

Pengestrømme fra indkomstskat skal fremgå særskilt og 
som hovedregel klassificeres som driftsaktiviteter, med-

mindre betalingerne specifikt kan henføres til investe-
rings- eller finansieringsaktiviteter. 

Pengestrømme i fremmed valuta skal i opgørelsen om-
regnes til betalingsdagens kurs. 

Likvider kan klassificeres som sådan, hvis beløbene er til 
fri disposition, uden hindring kan omsættes til likvide 
midler, kun har ubetydelig risiko for værdiændringer og 
reelt har en funktion som likviditet ved at indgå i virk-
somhedens løbende likviditetsstyring. 

Værdipapirer kan derfor kun betragtes som likvider, hvis 
de uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, 

og der kun er en ubetydelig risiko for værdiændringer. 
Dette er normalt kun tilfældet, når restløbetiden på 
købstidspunktet er kort, fx tre måneder eller mindre. 
Værdipapirer med betydelig risiko for væsentlige værdi-
ændringer anskaffes ofte ud fra et investeringsformål 
frem for at skulle indgå i den løbende likviditetsstyring. 

Ikke-likvide transaktioner

Andre poster

Likvider

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

ÅRL indeholder ikke en tilsvarende bestemmelse for 
ikke-likvide transaktioner. Dette betyder, at fx anskaf-

felse af et anlægsaktiv ved en finansiel leasingkon-
trakt med tilhørende påtagelse af en leasingforplig-
telse kan indregnes brutto i pengestrømsopgørelsen 
under henholdsvis investerings- og finansieringsakti-
viteter.
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For det samlede køb henholdsvis det samlede salg af 
virksomheder, der medfører opnåelse eller tab af kontrol, 
skal der i noterne gives følgende oplysninger: 

• Anskaffelses- henholdsvis afhændelsessum 

• Anskaffelses- henholdsvis afhændelsessum, der er 
 betalt med likvider 
• Likvider i de købte henholdsvis solgte virksomheder
• Andre aktiver og forpligtelser i de købte henholdsvis 
 solgte virksomheder, specificeret i hovedgrupper. 

Vi henviser i øvrigt til IAS 7, Appendiks A, der angiver et 
eksempel på en pengestrømsopgørelse, som lever op til 
minimumskravene i IAS 7 og vores IFRS-eksempelregn-

skab, som kan downloades fra www.iasplus.com, og vo-
res danske IFRS-eksempelregnskab, som kan downloades 
fra www.deloitte.dk. 

Køb og salg af virksomheder

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

ÅRL indeholder ikke specifikke krav til noteoplysinger 
vedrørende pengestrømme i forbindelse med køb og 

salg af virksomheder. Dog skal de generelle krav om 
oplysning i ledelsesberetningen om ændringer i virk-
somhedens aktiviteter og økonomiske forhold iagt-
tages i forbindelse med køb og salg af virksomheder.

Hvis de er væsentlige, skal de poster, der er anført i 
pengestrømsopgørelsen, specificeres i noterne. 

Der skal gives oplysning om, hvilke poster der indgår 
som likvider i pengestrømsopgørelsen. Sammenhæn-
gen mellem likvider i pengestrømsopgørelsen og po-
sterne i balancen skal fremgå. 

Er der væsentlige begrænsninger i pengestrømmene 
mellem koncernvirksomheder, skal der gives oplys-

ninger i en note om begrænsningernes betydning 
for at kunne overføre likvider mellem koncernvirk-
somhederne. 

Urealiserede kursreguleringer af poster, som indgår i 
likvider, skal fremgå særskilt af pengestrømsopgørel-
sen eller en note til brug ved afstemning af likvider 
ved regnskabsårets begyndelse og afslutning. 

Oplysninger i regnskabet 



IAS 8
Omhandler Valg af regnskabspraksis, ændring i anvendt regnskabspraksis, ændring i 
 regnskabsmæssige skøn og fejl i tidligere perioder

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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IAS 8 indeholder kriterier for valg og ændring af regn-
skabspraksis samt krav til den regnskabsmæssige be-
handling af og oplysninger om ændring i regnskabsprak-

sis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og korrektion af 
fejl vedrørende tidligere regnskabsår. 

Der må kun foretages ændringer i anvendt regnskabs-
praksis, hvis ændringen: 
(a) kræves ifølge en standard eller et fortolkningsbidrag, 
 eller

(b) resulterer i pålidelige og mere relevante informa-
 tioner om virksomhedens finansielle stilling, 
 indtjening og pengestrømme.

Ledelsen skal fastlægge, anvende og beskrive en regn-
skabspraksis, der sikrer, at regnskabet er i overensstem-
melse med bestemmelserne i IFRS’erne. De konkrete be-
stemmelser i IFRS’erne skal ikke nødvendigvis følges, 
hvis konsekvensen af ikke at følge dem er uvæsentlig for 
regnskabet. Det er imidlertid ikke tilladt at lave bevidste 
fejl, uanset om konsekvenserne heraf er uvæsentlige, 
hvis formålet med fejlen er, at regnskabet skal udvise et 
bestemt billede. Det er vigtigt at fremhæve, at regnska-
bet skal afspejle den økonomiske realitet bag begivenhe-
der og transaktioner og ikke alene den juridiske form 
(indhold frem for formalia).

I de tilfælde, hvor der ikke findes en specifik IFRS, fast-
lægger ledelsen anvendt regnskabspraksis efter regn-

skabsbrugernes behov for relevant og pålidelig informa-
tion. Ledelsen skal i den forbindelse overveje anvende- 
ligheden af følgende kilder i nævnte rækkefølge: 

(a)  krav og vejledning i andre IFRS’er, der omhandler 
 lignende forhold 
(b) definitioner, indregningskriterier og målingsbegreber 
 for aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger 
 som anført i IASB’s begrebsramme.

Derudover kan ledelsen gøre brug af regnskabsstandar-
der eller fortolkningsbidrag fra andre lande og aner-
kendt praksis inden for branchen, hvis de ikke er i strid 
med (a) og (b).

IAS 8 
– Anvendt regnskabspraksis, 
ændringer i regnskabsmæssige 
skøn og fejl

Anvendt regnskabspraksis

Ændringer i anvendt regnskabspraksis
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Når en ny IFRS anvendes for første gang, skal ændringer 
i anvendt regnskabspraksis behandles efter de specifikke 
overgangsbestemmelser, der måtte være i standarden. 
Hvis der ikke foreligger specifikke overgangsbestemmel-
ser, skal virksomheden anvende IAS 8’s bestemmelser 
om øvrige ændringer i anvendt regnskabspraksis. Første-
gangsaflæggere af IFRS-regnskaber skal dog følge de 
særlige overgangsregler i IFRS 1.

Når der foretages ændringer i den anvendte regnskabs-
praksis, skal regnskabet for det år, hvor ændringen finder 
sted, udarbejdes efter den nye praksis. Den akkumulere-
de virkning af ændringen indregnes direkte på egenkapi-
talens primosaldo i det først præsenterede sammenlig-
ningsår, og sammenligningstallene tilpasses for alle de år, 
der er medtaget i totalindkomstopgørelsen og balancen. 

Ved ændring i anvendt regnskabspraksis eller korrektion 
af fejl med tilbagevirkende kraft eller reklassifikation af 
poster i regnskabet, og dette har en væsentlig effekt på 
balancen pr. datoen for sammenligningsårets begyndel-
se, kræver IAS 1, Præsentation af regnskaber, at der, ud 
over et års sammenligningstal, præsenteres en balance 
pr. datoen for sammenligningsårets begyndelse.

Der kan være situationer, hvor det er praktisk umuligt at 
opgøre indvirkningerne af praksisændringen på sammen-
ligningstallene. I sådanne situationer skal ændringen ske 
med tilbagevirkende kraft fra begyndelsen af det første 
regnskabsår, hvor det er muligt. 

Desuden kan der være situationer, hvor det er praktisk 
umuligt at opgøre praksisændringens akkumulerede virk-
ning. I sådanne tilfælde skal sammenligningstallene æn-
dres således, at ændringen implementeres fremadrettet 
fra det tidligst mulige tidspunkt. Der skal således ses bort 
fra den akkumulerede virkning frem til dette tidspunkt.

Umulighedskriteriet kan fx være opfyldt, hvis nødvendige 
informationer ikke er blevet indsamlet i tidligere regn-
skabsår, og det ikke er praktisk muligt at genskabe disse 
informationer. Det kan også være umuligt at opgøre virk-
ningen, hvis den ville være påvirket af ledelsens intentio-
ner eller skøn i tidligere regnskabsår, da efterfølgende er-
hvervet viden ikke må have indflydelse herpå.  

Undtagelserne kan alene anvendes, efter at virksomhe-
den har gjort ethvert rimeligt forsøg på at opgøre hen-
holdsvis årets virkning og den akkumulerede virkning af 
praksisændringen.

I regnskabet skal der klart og tydeligt oplyses om 
ændringer i anvendt regnskabspraksis. Oplysninger-
ne skal være fyldestgørende og omfatte 
• ændringens art
• den beløbsmæssige størrelse af reguleringen, 
 i det omfang det er praktisk muligt:
 o  for hver regnskabspost for indeværende 

og tidligere år (sammenligningsår) 
 o for indtjening og udvandet indtjening pr. 
  aktie, hvis denne oplyses (krav for 
  børsnoterede virksomheder)
• den beløbsmæssige effekt af ændringen for 
 regnskabsår, som ligger før de præsenterede 
 regnskabsår, hvis det er praktisk muligt
• årsagerne til, at anvendelse med tilbagevirkende 
 kraft ikke er praktisk mulig og en beskrivelse af, 
 hvordan og fra hvornår ændringen i 
 regnskabspraksis er foretaget.

Skyldes ændringen en ny standard eller fortolkning, 
skal følgende også angives:
• navnet på standarden eller fortolkningsbidraget
• om ændringen er foretaget i overensstemmelse 
 med eventuelle overgangsbestemmelser 
• en beskrivelse af eventuelle 
 overgangsbestemmelser
• eventuelle overgangsbestemmelser, som kan 
 påvirke fremtidige regnskabsår.

Er det en frivillig ændring, skal der også gives oplys-
ning om
• årsagen til, at den nye anvendte 
 regnskabspraksis giver pålidelig og mere relevant
 information.

Oplysningerne skal ikke gentages i efterfølgende pe-
rioder.

Oplysninger i regnskabet 
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Når en virksomhed ikke har anvendt en ny standard eller 
et fortolkningsbidrag, som er udstedt, men endnu ikke  
trådt i kraft, skal virksomheden oplyse om dette forhold. 

Den skal også oplyse om forhold, der er relevante for at 
kunne vurdere den mulige virkning, som anvendelse af 

den nye standard eller det nye fortolkningsbidrag vil 
have på virksomhedens regnskab i det regnskabsår, hvor 
standarden anvendes første gang. Kravet gælder alene, 
hvor informationerne er kendte eller er mulige at opgøre 
skønsmæssigt.

Oplysninger om den forventede indvirkning af nye IFRS’er 

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Ved ændring i anvendt regnskabspraksis indeholder 
IAS 8 krav om, at effekten heraf skal oplyses for hver 
regnskabspost. Derudover skal indvirkningen på ind-
tjening pr. aktie oplyses, hvis virksomheden er om-
fattet af dette oplysningskrav, jf. IAS 33, Indtjening 
pr. aktie. ÅRL kræver alene oplysning om den be-

løbsmæssige indvirkning på virksomhedens aktiver 
og forpligtelser, egenkapital, resultat og penge-
strømme.

ÅRL indeholder ikke krav om at præsentere en ba-
lance ved starten af det første sammenligningsår ved 
ændring i anvendt regnskabspraksis, korrektion af 
fejl eller reklassifikation af poster i årsregnskabet 
med tilbagevirkende kraft.

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

IAS 8 indeholder konkret vejledning om, i hvilke til-
fælde det kan anses som umuligt enten at ændre 
anvendt regnskabspraksis eller korrigere væsentlige 

fejl (jf. senere) i tidligere regnskabsperioder med til-
bagevirkende kraft. I de tilfælde, hvor dette ikke er 
muligt, skal der oplyses om de omstændigheder, der 
har medført dette. ÅRL indeholder ikke tilsvarende 
bestemmelser.

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Ifølge IAS 8 skal der gives oplysninger om forventet 
implementering og den estimerede beløbsmæssige 

indvirkning af udstedte, men endnu ikke implemen-
terede IFRS’er eller IFRIC’er. ÅRL har ikke et tilsvaren-
de krav.



140   

Regnskabsmæssige skøn vedrører forhold, hvorom der 
ikke er fuld viden eller sikkerhed ved regnskabsudarbej-
delsen, og hvor der derfor ved udarbejdelsen af regnska-
bet må udøves skøn over det forventede forløb eller ud-
fald og den virkning, det vurderes at få på posterne i 
regnskabet. 

Regnskabsmæssige skøn skal baseres på de oplysninger, 
der er til rådighed på tidspunktet for regnskabets udar-
bejdelse. Sker der i efterfølgende regnskabsår ændringer 
i de forhold, der lå til grund for et sådant skøn, skal 
skønnet ændres. Ændringer i skøn, der giver anledning 
til ændringer i aktiver og forpligtelser eller en egenkapi-
talpost, skal indregnes ved at regulere den regnskabs-
mæssige værdi af aktivet, forpligtelsen eller egenkapital-
posten i det regnskabsår, hvor ændringen foretages.

Fejl i tidligere perioder kan eksempelvis opstå som følge 
af regnefejl, anvendelse af en forkert regnskabspraksis 
eller fejlagtig fortolkning eller manglende indhentning af 
relevante informationer. 

Fejl og mangler i tidligere perioders regnskaber anses 
som væsentlige jf. definitionen i IAS 8, hvis de kan påvir-
ke regnskabsbrugerens økonomiske beslutninger, der er 
truffet på baggrund af regnskabet for en eller flere tidli-
gere perioder. 

Væsentlige fejl korrigeres ved, at virkningen posteres på 
egenkapitalens primosaldo i det først præsenterede sam-
menligningsår (medmindre fejlen vedrører sammenlig-
ningsåret), således at årets tal og sammenligningstal 
kommer til at vise de rigtige beløb, når fejlen er rettet. 

Der kan være situationer, hvor det er praktisk umuligt at 
opgøre enten virkningen af en fejl i et bestemt regn-
skabsår eller den akkumulerede virkning af den. I sådan-
ne situationer skal fejlen rettes fra det første regnskabsår, 
hvor det er praktisk muligt, eller med fremadrettet virk-
ning efter tilsvarende bestemmelser, som gælder ved 
ændring i anvendt regnskabspraksis, jf. ovenfor.

Ændringer i regnskabsmæssige skøn

Korrektion af fejl i tidligere regnskabsår

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

ÅRL sondrer mellem fundamentale fejl og øvrige fejl 
i tidligere regnskabsår, hvor kun fundamentale fejl 
skal korrigeres med tilbagevirkende kraft. Ifølge IAS 

8 skal alle væsentlige fejl korrigeres med tilbagevir-
kende kraft. Da ÅRL’s definition af fundamentale fejl 
formentlig kan antages at svare nogenlunde til IAS 
8’s definition af væsentlige fejl, vil dette formentlig 
ikke have nogen reel betydning i praksis.

Arten og den beløbsmæssige virkning af ændringer i 
regnskabsmæssige skøn, som har væsentlig indvirk-
ning på det aktuelle regnskabsår, skal oplyses i regn-
skabet.

Ændringer i regnskabsmæssige skøn, som ikke har 
væsentlig indvirkning på det aktuelle år, men vurde-
res at få det på de følgende år, skal oplyses i regn-
skabet.

Oplysninger i regnskabet 
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Når fejl i tidligere regnskabsår korrigeres, skal der 
oplyses om
• fejlens karakter 
• den beløbsmæssige størrelse af korrektionen, i 
 det omfang det er praktisk muligt, 
 o for hver regnskabspost for tidligere år 
  (sammenligningsårene)
 o for indtjening og udvandet indtjening pr. 
  aktie, hvis denne oplyses

• den beløbsmæssige størrelse af korrektionen ved 
 begyndelsen af det første sammenligningsår
• årsagerne til, at det ikke er praktisk muligt at 
 rette fejlen med tilbagevirkende kraft. Derudover 
 skal der gives en beskrivelse af, hvordan og fra 
 hvornår fejlen er korrigeret. 

Oplysninger i regnskabet 



IAS 10
Omhandler Begivenheder indtruffet efter regnskabsperioden

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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IAS 10 foreskriver, hvornår en virksomhed skal regulere 
regnskabet som følge af begivenheder, der er indtruffet 
efter regnskabsperioden, og hvilke oplysninger der skal 

gives om tidspunktet for regnskabets godkendelse til of-
fentliggørelse og om begivenheder efter regnskabsperio-
den. 

Begivenheder efter regnskabsperioden er begivenheder 
– både positive og negative – der indtræffer i perioden 
mellem balancedagen og det tidspunkt, hvor regnskabet 
godkendes til offentliggørelse. Sådanne begivenheder 
kan opdeles i: 

• regulerende begivenheder, der giver yderligere 
 oplysninger om forhold eller situationer, der 
 eksisterede på balancedagen, og som derfor skal 
 indarbejdes i regnskabet 
• ikke-regulerende begivenheder, der vedrører forhold 
 eller situationer, som opstår efter balancedagen, og 
 som ikke indarbejdes, men oplyses i regnskabet, hvis 
 de er af væsentlig betydning. 

Foreslået udbytte for regnskabsåret må ikke indregnes 
som en forpligtelse i balancen, når udbyttet først god-
kendes på den ordinære generalforsamling, der afholdes 

efter balancedagen. Foreslået udbytte skal vises i noter-
ne til regnskabet.  

IAS 10 
– Begivenheder efter regn-
skabsperioden

Regulerende og ikke-regulerende begivenheder

Udbytte

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Der er en forskel mellem IAS 10 og ÅRL vedrørende 
indregning af udbytte, idet loven tillader, at foreslået 

udbytte kan indregnes som en forpligtelse. Hoved-
reglen i ÅRL er dog præsentation af foreslået udbyt-
te som en særskilt post under egenkapitalen eller i 
noterne. Ifølge IAS 10 og IAS 1, Præsentation af 
regnskaber vises foreslået udbytte i noterne. 
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IAS 10 indeholder et krav om, at regnskabet ikke må ud-
arbejdes ud fra forudsætningen om going concern, hvis 
ledelsen efter regnskabsperioden beslutter, at virksomhe-

den skal likvideres, standser aktiviteterne, eller ledelsen 
vurderer det som urealistisk, at virksomheden kan fort-
sætte driften.

Going concern

Der skal i regnskabet angives den dato, hvor regn-
skabet fremlægges til godkendelse, og hvilket ledel-
sesorgan (fx direktion og bestyrelse) der har fremlagt 
regnskabet. 

Hvis regnskabet kan ændres efter fremlæggelsen (af 
fx generalforsamlingen), skal der oplyses om det. 

Regnskabets oplysninger om både regulerende og 
ikke-regulerende begivenheder skal opdateres, hvis 

der efter balancedagen og frem til tidspunktet for 
regnskabets godkendelse fremkommer nye oplys-
ninger. 

For hver væsentlig kategori af ikke-regulerende begi-
venheder efter balancedagen skal der gives oplysnin-
ger om både arten af begivenheden og et skøn over 
den økonomiske virkning af begivenheden, eller der 
skal gives en positiv udtalelse om, at et sådant skøn 
ikke kan foretages. 

Oplysninger i regnskabet 
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IAS 11
Omhandler Entreprisekontrakter

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 15, Aftaler om opførelse af fast ejendom
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IAS 11 bestemmer den regnskabsmæssige behandling af 
entreprisekontrakter, der sædvanligvis løber over mere 
end ét regnskabsår. Standarden beskriver, hvordan en-
trepriseomsætning og -omkostninger opgøres og ind-
regnes efter produktionsmetoden i de regnskabsår, hvor 
entreprisearbejdet udføres. 

Produktionsmetoden er en indtægtsmetode, ifølge hvil-
ken indtægter og omkostninger indregnes i resultatop-

gørelsen, i takt med at arbejdet bliver udført. Ifølge den-
ne metode måles igangværende arbejder i balancen til 
den opgjorte salgsværdi af den udførte del af arbejdet. 
For at kunne anvende produktionsmetoden skal udfaldet 
af kontrakten kunne bedømmes pålideligt, hvilket normalt 
bl.a. kræver, at virksomheden har et effektivt internt bud-
getterings- og rapporteringssystem, således at entreprise-
kontraktens færdiggørelsesgrad og omkostninger, der kan 
henføres til kontrakten, kan opgøres pålideligt.

En entreprisekontrakt er en individuelt forhandlet kon-
trakt om anlæg, opførelse eller bygning af et aktiv eller 
flere aktiver, som er nært forbundne eller indbyrdes af-
hængige med hensyn til design, teknologi og funktion 
eller deres endelige formål eller anvendelse. Standarden 
omhandler fastpriskontrakter og kostpris-plus-kontrak-
ter. 

IAS 11 anvendes normalt kontrakt for kontrakt, men det 
kan i visse tilfælde være nødvendigt at sammenlægge 
flere kontrakter til én eller at opsplitte én kontrakt i flere. 

IFRIC 15 fastslår, at en aftale om opførelse af fast ejen-
dom er en entreprisekontrakt, der skal behandles efter 
IAS 11, når køber har indgået en specifikt forhandlet 
kontrakt om køb af fast ejendom, hvor køber har mulig-
hed for at påvirke væsentlige konstruktionsmæssige ele-
menter af ejendommens design før opførelsen af ejen-
dommen påbegyndes og/eller under selve opførelsen af 
ejendommen1.

Når IAS 11 anvendes, omfatter entreprisekontrakten 
også kontrakter og elementer vedrørende udførelse af 
services, som direkte relaterer sig til opførelsen af akti-
vet.

Entrepriseomsætning omfatter den oprindelige kontrakt-
fastsatte pris. Herudover omfatter den ændringer i det 
kontraktfastsatte arbejde, andre krav og bonusbetalin-
ger, hvis det er sandsynligt, at de vil medføre indtægter, 
og de kan måles pålideligt. 

Entrepriseomkostninger omfatter omkostninger, der di-
rekte vedrører den konkrete entreprisekontrakt, omkost-
ninger, der er knyttet til entrepriseaktiviteten generelt og 
kan henføres til entreprisekontrakten, og andre omkost-
ninger, som kunden skal dække ifølge entreprisekontrak-
ten. 

1 Jf. nærmere i kapitlet om IAS 18, Indtægtsførsel.

IAS 11 
– Entreprisekontrakter

Entreprisekontrakt

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Erhvervsstyrelsen har udsendt en vejledende udtalel-
se, hvoraf det fremgår, at betingelserne for at anven-

de produktionsmetoden efter ÅRL og IFRS er de 
samme. Produktionsmetoden i ÅRL § 49 kan derfor 
alene anvendes på entreprisekontrakter, der opfylder 
kravene i IAS 11.
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Entreprisekontrakten skal indregnes, når udfaldet af den 
kan skønnes pålideligt, idet entrepriseomsætning og -om-
kostninger vedrørende entreprisekontrakten indregnes 
som henholdsvis omsætning og omkostninger, der er op-
gjort ud fra færdiggørelsesgraden på balancedagen. 

Når udfaldet af en entreprisekontrakt ikke kan skønnes 
pålideligt, skal omsætningen indregnes svarende til de 

forbrugte omkostninger, forudsat at det er sandsynligt, 
at de vil blive genindvundet. 

Forventede tab på entreprisekontrakter skal indregnes 
straks. IAS 11 foreskriver således, at hvor det er sandsyn-
ligt, at de samlede entrepriseomkostninger vil overstige 
den samlede entrepriseomsætning, skal det forventede 
tab på entreprisekontrakten omkostningsføres straks.

Indregning og måling 

Entreprisekontrakter, der enkeltvis med fradrag af 
acontofaktureringer udgør henholdsvis nettoaktiver 
og nettoforpligtelser, skal præsenteres som særskilte 
poster under henholdsvis tilgodehavender og for-
pligtelser. 

Virksomheden skal oplyse følgende: 

• Beløbsstørrelsen af entrepriseomsætning, der er 
 indtægtsført i regnskabsåret 
• De metoder, der er anvendt til at opgøre den 
 indregnede entrepriseomsætning 

• De metoder, der er anvendt til at opgøre færdig-
 gørelsesgraden for entreprisekontrakter. 

Der skal oplyses følgende om entreprisekontrakter 
pr. balancedagen: 

• Det samlede beløb for afholdte omkostninger og 
 indregnet avance (med fradrag af indregnede 
 tab) til dato 
• Modtagne forudbetalinger fra kunder 
• Tilbageholdte beløb. 

Oplysninger i regnskabet 
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IAS 12
Omhandler Indkomstskatter

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 7, Anvendelse af omregningsmetoden i IAS 29, Regnskabsaflæggelse i 
 hyperinflationsøkonomier
 SIC–25, Indkomstskatter – ændringer i virksomhedens eller dens aktionærers 
 skattemæssige stilling
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IAS 12 omhandler den regnskabsmæssige behandling af 
indkomstskatter.  

Udgangspunktet er, at skat er en omkostning, der skal pe-
riodiseres. Der sondres mellem aktuel skat og udskudt 
skat, og der skal afsættes fuld udskudt skat. 

Skyldig aktuel skat indregnes som en forpligtelse og om-
kostningsføres. Hvis der er betalt for meget aktuel skat, 
indregnes tilgodehavende aktuel skat som et aktiv. 

Det er et væsentligt princip i IAS 12, at i det omfang, 
der er forskel mellem værdien af et regnskabselement i 
balancen i regnskabet henholdsvis i skatteopgørelsen, 
resulterer dette i en midlertidig forskel, som kan med-
føre enten et skatteaktiv eller en skatteforpligtelse (ud-
skudt skat). Hvis eksempelvis et varelager skattemæs-
sigt er indregnet til 60 t.kr. og regnskabsmæssigt til 
100 t.kr., betyder det, at der kun er mulighed for at 
fratrække 60 t.kr. i fremtidige selvangivelser, hvorimod 
der skal fratrækkes 100 t.kr. i fremtidige regnskaber. 
Det betyder, at den regnskabsmæssige omkostning på 
100 t.kr. kun giver et fradrag i selvangivelsen på 60 
t.kr., og derfor skal der beregnes udskudt skat på 
grundlag af den skattepligtige midlertidige forskel på 
40 t.kr. Den fremtidige pengestrøm udløser en skatte-
pligtig merindkomst på 40 t.kr., og skatten heraf skal 
betales i fremtiden. 

De midlertidige forskelle opgøres efter den balanceori-
enterede gældsmetode, som tager udgangspunkt i for-
skellen mellem den skattemæssige balanceværdi og 
den regnskabsmæssige balanceværdi. 

Følgende principper efter den balanceorienterede 
gældsmetode er væsentlige: 

1. Udgangspunktet er, at en udskudt 
 skatteforpligtelse indregnes for alle skattepligtige 
 midlertidige forskelle. 
2. Et udskudt skatteaktiv indregnes for alle 
 fradragsberettigede midlertidige forskelle i det 
 omfang, det er sandsynligt, at der vil være et 
 skattemæssigt overskud til rådighed, som den 
 fradragsberettigede midlertidige forskel kan 
 modregnes i. 
3. Uudnyttede skattemæssige underskud og 
 uudnyttede skattemæssige fradrag indregnes også 
 som udskudte skatteaktiver, hvis det er sandsynligt, 
 at der vil være skattemæssigt overskud til rådighed 
 i fremtiden. 

Der er imidlertid enkelte undtagelser til ovenstående 
hovedprincipper om, at der skal afsættes udskudt skat 
af samtlige midlertidige forskelle. 

Der skal ikke afsættes udskudt skat af goodwill, der 
ikke er skattemæssigt fradragsberettiget. Der skal heller 
ikke afsættes udskudt skat af midlertidige forskelle, der 
opstår ved køb af et aktiv, hvis der ikke er skattemæs-
sigt fradrag for anskaffelsessummen. Fx skal der ikke 
afsættes udskudt skat af forskellen mellem den regn-

IAS 12 
– Indkomstskatter

Aktuel skat

Udskudt skat
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skabsmæssige og skattemæssige værdi af en fast ejen-
dom, som ikke er skattemæssigt afskrivningsberettiget, 
og som virksomheden har til hensigt at beholde.  

Der skal heller ikke afsættes udskudt skat af investerin-
ger i dattervirksomheder, hvor modervirksomheden 
kontrollerer udligningen af den midlertidige forskel 
(gennem styring af udbyttepolitik), og hvor det samti-
dig er sandsynligt, at den midlertidige forskel ikke vil 
blive udlignet inden for en overskuelig fremtid. Ud-
gangspunktet ved investeringer i associerede virksom-
heder og fællesledede virksomheder er derimod, at der 
skal afsættes udskudt skat, da investor normalt ikke har 

mulighed for at bestemme udbyttepolitikken eller be-
stemme fordelingen af overskuddet i den fællesledede 
virksomhed.

Der skal afsættes udskudt skat i forbindelse med en 
virksomhedsovertagelse, hvor aktiver og forpligtelser 
omvurderes regnskabsmæssigt, men ikke skattemæs-
sigt. Den udskudte skat heraf påvirker således goodwill-
beløbet.

Der skal også afsættes udskudt skat af regnskabsmæs-
sige opskrivninger af materielle anlægsaktiver, der ikke 
foretages skattemæssigt.

Aktuel skat skal måles til det beløb, der forventes betalt 
til (tilbagebetalt fra) skattemyndighederne, ved at anven-
de de skattesatser, som er vedtaget på balancedagen. 

Udskudt skat skal måles til den skattesats, der forventes 
at være gældende, når aktivet realiseres eller forpligtel-
sen indfris, baseret på den skattesats, der er vedtaget 
eller i realiteten vedtaget på balancedagen. 

Den udskudte skat skal afspejle de skattemæssige kon-
sekvenser af den forventede anvendelse af aktivet eller 
afvikling af forpligtelsen. Dette betyder, at hvis beskat-
ningen er forskellig ved afhændelse eller fortsat brug i 
virksomheden, skal den udskudte skat beregnes ud fra 
den forventede anvendelse. Det vil sige, at der først 
skal afsættes udskudt skat baseret på en avanceopgø-
relse, når ledelsen forventer at sælge aktivet. 

Når et aktiv, der ikke afskrives regnskabsmæssigt, er opskre-
vet efter IAS 16, Materielle anlægsaktiver kan den regn-
skabsmæssige værdi af aktivet ikke forventes genindvundet 
gennem anvendelse. Derfor foreskriver IAS 12, at den ud-

skudte skatteforpligtelse eller det skatteaktiv, som opstår 
ved omvurderingen af eksempelvis en grund, skal måles på 
grundlag af de skattemæssige konsekvenser ved salg af ak-
tivet. I praksis vil bestemmelsen kun gælde for grunde.

For investeringsejendomme, der måles til dagsværdi, skal 
det efter IAS 12 tilsvarende antages, at aktivet udelukkende 
genindvindes ved salg af aktivet. Hvis investeringsejendom-
men er afskrivningsberettiget (dvs. ikke en grund), og virk-
somhedens forretningsmodel er at genindvinde investe-
ringsejendommens værdi over tid ved brug af ejendommen 
frem for ved salg, kan denne antagelse dog afkræftes.

Skattemæssige konsekvenser af udbytte indregnes, når 
forpligtelsen til at udbetale udbytte indregnes. 

Udskudt skat må ikke tilbagediskonteres ifølge IAS 12.

IFRIC 7 indeholder særlige bestemmelser om opgørelse 
af udskudt skat ved begyndelsen af regnskabsåret for 
den periode, hvor virksomheden første gang rapporte-
rer efter IAS 29.

Aktuel og udskudt skat skal som hovedregel indregnes 
som indtægter og omkostninger i resultatet. IAS 12 inde-
holder dog undtagelser vedrørende skat, der relaterer sig 
til egenkapitalposter, øvrig totalindkomst, aktiebaseret 
vederlæggelse og virksomhedsovertagelser. Aktuel skat 
og udskudt skat af poster vedrørende øvrig totalind-
komst og egenkapitalposter skal føres direkte på hen-

holdsvis øvrig totalindkomst og egenkapitalen, mens ak-
tuel og udskudt skat af virksomhedsovertagelser påvirker 
goodwill.

Der skal afsættes udskudt skat af aktiebaseret vederlæg-
gelse i de tilfælde, hvor det skattemæssige fradrag for 
sådanne ordninger ikke opnås i samme periode som om-

Måling

Indregning af skatteomkostninger og -indtægter 
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kostningsførelsen af ordningerne. Hvis det forventede 
skattemæssige fradrag for ordningerne overstiger det ak-
kumulerede omkostningsførte beløb for ordningerne, 
skal skatten af den overskydende del føres direkte på 
egenkapitalen. IAS 12 indeholder et eksempel, som an-
skueliggør dette. 

SIC–25 foreskriver, at en ændring i virksomhedens (eller 
dens aktionærers) skattemæssige stilling ikke medfører 
en forøgelse eller reduktion af beløb, der er indregnet di-
rekte i egenkapitalen. Derfor skal aktuel og udskudt skat 
som følge af en ændring i den skattemæssige stilling 
som hovedregel medtages i årets resultat. 

Aktuelle og udskudte skatteforpligtelser samt aktuelle 
og udskudte skatteaktiver skal præsenteres i balancen 
som særskilte poster. Udskudt skat skal opgøres efter 
modregning mellem udskudte skatteforpligtelser og 
udskudte skatteaktiver inden for samme juridiske skat-
teenhed og skattejurisdiktion (fx sambeskatning). 
Modregning herudover tillades ikke. 

Udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser må ikke 
klassificeres som omsætningsaktiver (current assets) 
henholdsvis kortfristede forpligtelser. 

Behandlingen af skatter skal beskrives i anvendt regn-
skabspraksis. Beskrivelsen skal omfatte oplysninger 
om kriterierne for indregning af 

• årets skat i resultatet og egenkapitalen 
• aktuelle skatteforpligtelser og skatteaktiver i 
 balancen 
• udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver i 
 balancen.

Desuden skal følgende oplyses:

• Årets skat specificeret i væsentlige elementer 
 inden for årets aktuelle skat og årets udskudte skat. 
• Samlet aktuel og udskudt skat vedrørende 
 egenkapitalbevægelser. 
• Skatteeffekten af hver enkelt post under øvrig 
 totalindkomst.
• Sammenhængen mellem årets resultat før skat og 
 skat af årets resultat (skatteafstemning) skal 
 forklares. Forklaringen skal gives som en 
 beløbsmæssig eller procentvis afstemning ud fra 
 den skatteprocent, der gælder for regnskabsåret. 

• Forklaring på ændringer i den anvendte 
 skatteprocent sammenlignet med den foregående 
 regnskabsperiode.
• Art og størrelse af skatteaktiver, der ikke er 
 indregnet i balancen. 
• Art og størrelse af skattepligtige midlertidige  

forskelle for investeringer i dattervirksomheder, 
associerede virksomheder og kapitalandele i 
fælles ledede virksomheder, hvoraf der ikke er 
indregnet udskudte skatteforpligtelser.

• Udskudte skatteforpligtelser og udskudte 
 skatteaktiver, herunder værdien af uudnyttede 
 skattemæssige underskud, specificeret i 
 hovedposter (inkl. sammenligningstal), og 
 specifikation af resultatpåvirkningen for de 
 enkelte hovedposter, hvis det ikke kan udledes 
 direkte fra ændringerne i de balanceførte beløb. 

Regnskabet skal indeholde særlige oplysninger om 
følgende forhold, hvis det er relevant:

• Ophørte aktiviteter 
• Skattemæssige konsekvenser af foreslået udbytte 
• Skattemæssige konsekvenser af udbetaling af 
 udbytte og potentielle skattemæssige 
 konsekvenser af fremtidige udbetalinger af 
 udbytte 
• Indregnede skatteaktiver vedrørende 
 skattemæssige underskud
• Ændringer til hidtidige indregnede udskudte 
 skatteaktiver som følge af en 
 virksomhedsovertagelse
• Indregning efter overtagelsesdagen af hidtil ikke 
 indregnede udskudte skatteaktiver opstået ved en 
 virksomhedsovertagelse.

Oplysninger i regnskabet 



IAS 16
Omhandler Materielle anlægsaktiver i form af fx grunde, bygninger, maskiner og inventar

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 1, Ændringer i nedtagnings, genopbygnings eller lignende 
 forpligtelser
 IFRIC 12, Koncessionsaftaler
 IFRIC 18, Overførsel af aktiver fra kunder
 IFRIC 20, Bortfjernelsesomkostninger i produktionsfasen for en åben mine
 SIC–29, Koncessionsaftaler: Oplysninger
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Materielle anlægsaktiver er materielle aktiver, som besid-
des til brug i produktionen, ved levering af varer og tjene-
steydelser, til udlejning eller til administrative formål, og 
som forventes brugt i mere end ét regnskabsår. 

IAS 16 finder ikke anvendelse på:

• materielle anlægsaktiver, der er bestemt for salg efter 
 IFRS 5, Anlægsaktiver bestemt for salg og ophørte 
 aktiviteter 

• investeringsejendomme, der måles til dagsværdi efter 
 IAS 40, Investeringsejendomme 
• biologiske aktiver omfattet af IAS 41, Landbrug 
• indregning og måling af efterforsknings- og 
 vurderingsaktiver omfattet af IFRS 6, Efterforskning 
 og vurdering af mineralressourcer 
• mineralforekomster og rettigheder til 
 mineralforekomster.

Materielle anlægsaktiver skal indregnes som aktiv, når det 
er sandsynligt, at de fremtidige økonomiske fordele, der 
knytter sig til aktivet, vil tilgå virksomheden, og aktivets 
kostpris kan opgøres pålideligt. 

Indregningskriteriet skal vurderes på det tidspunkt, hvor 
virksomheden afholder omkostningerne, uanset om der 
er tale om omkostninger, som er afholdt i forbindelse 
med køb eller opførelse af et materielt anlægsaktiv, eller 
omkostninger, der er afholdt efter første indregning for at 
udbygge, vedligeholde eller udskifte aktivet.

Omkostninger til reparation og vedligeholdelse skal som 
hovedregel omkostningsføres i det regnskabsår, som de 
afholdes i. Som en undtagelse skal virksomheden regn-
skabsmæssigt behandle omkostninger til større eftersyn 
eller hovedreparationer som en separat del af aktivet, hvis 
deres afholdelse er en forudsætning for den fortsatte drift 
af det pågældende aktiv. I sådanne tilfælde skal disse om-
kostninger aktiveres og afskrives over perioden indtil næ-
ste større eftersyn eller hovedreparation, og eventuelt re-
sterende regnskabsmæssige værdier af omkostningerne 

fra et tidligere eftersyn eller hovedreparation skal afgangs-
føres.

IFRIC 18 omhandler den regnskabsmæssige behandling 
af aktiver, der er modtaget fra kunder, og som skal an-
vendes i forbindelse med efterfølgende leverancer til 
den pågældende kunde. Som udgangspunkt skal akti-
vet, som er modtaget fra kunden, indregnes i balan-
cen, hvis det opfylder de almindelige kriterier for ind-
regning og måling.

IAS 16 
– Materielle anlægsaktiver

Indregning

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Ifølge IAS 16 skal de generelle kriterier for indreg-
ning også benyttes, når efterfølgende omkostninger 
vedrørende et materielt anlægsaktiv skal indregnes. 
Omkostningerne skal aktiveres, hvis de medfører 

øgede fremtidige økonomiske fordele for virksomhe-
den, set i forhold til situationen umiddelbart inden 
omkostningerne blev afholdt. Ifølge ÅRL er det et 
krav for at kunne aktivere efterfølgende omkostnin-
ger, at disse medfører øgede fremtidige økonomiske 
fordele i forhold til de oprindeligt skønnede.
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Materielle anlægsaktiver skal, når de indregnes første 
gang, måles til kostprisen. Kostprisen omfatter købspri-
sen og omkostninger, der er direkte forbundet med at 
gøre aktivet klar til den planlagte anvendelse. Admini-
strationsomkostninger og andre generelle indirekte 
produktionsomkostninger kan ikke indgå i kostprisen. 

IFRIC 12 foreskriver, at en infrastruktur (fx veje, lufthav-
ne, telekommunikationsanlæg mv.), som en offentlig 
myndighed stiller til rådighed for en operatør i forbin-
delse med en koncessionsaftale om drift mv. af den på-
gældende infrastruktur, ikke skal indregnes som materi-
elle anlægsaktiver i operatørens balance. SIC–29 
indeholder en række oplysningskrav for koncessionsaf-
taler.

Hvis virksomheden, når den anskaffer eller bruger akti-
vet til andre formål end produktion af varebeholdnin-
ger, bliver forpligtet til at afholde omkostninger til ned-
tagning, bortskaffelse eller retablering, skal de 
skønnede omkostninger hertil indregnes som en hensat 
forpligtelse ifølge IAS 37, Hensatte forpligtelser, even
tualforpligtelser og eventualaktiver, og medtages i 
kostprisen for aktivet. Hvis forpligtelsen opstår som føl-
ge af produktion af varebeholdninger, skal forpligtelsen 
indregnes i kostprisen for de producerede varer. 

IFRIC 1 foreskriver, at efterfølgende ændringer i den 
hensatte forpligtelse reguleres i aktivets kostpris og af-
skrives fremadrettet. 

Når betaling for et materielt anlægsaktiv udskydes ud 
over normale kreditvilkår, er aktivets kostpris lig kontant-
prisen. Forskellen mellem kontantprisen og den samlede 
betaling indregnes som hovedregel som en renteomkost-

ning over kreditperioden, medmindre en sådan rente 
indregnes i aktivets regnskabsmæssige værdi i overens-
stemmelse med IAS 23, Låneomkostninger. 

Opstartsomkostninger indgår kun som en del af kostpri-
sen, hvis de er direkte forbundet med at bringe aktivet til 
det sted og i den stand, der kræves for at sikre den plan-
lagte anvendelse. Driftstab, der måtte opstå, indtil for-
ventet produktionskapacitet er opnået, omkostningsfø-
res. 

Når et aktiv anskaffes ved bytte med et andet aktiv, skal 
kostprisen for det nye aktiv opgøres til dets dagsværdi. 
Det gælder dog ikke, hvis byttet ikke har noget forret-
ningsmæssigt indhold, eller dagsværdien af hverken det 
modtagne eller det afgivne aktiv kan måles pålideligt. I 
disse tilfælde skal kostprisen for det nye aktiv måles til 
den regnskabsmæssige værdi af det gamle aktiv.

Måling ved første indregning

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Ifølge ÅRL (regnskabsklasse C) skal indirekte produk-
tionsomkostninger indregnes i kostprisen for egen-

opførte materielle anlægsaktiver. Efter IAS 16 kan 
omkostninger alene indregnes i kostprisen, hvis de 
direkte kan henføres til fremstillingen eller klargørin-
gen af aktivet.
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Måling efter første indregning

Afskrivning

Et materielt anlægsaktivs kostpris skal afskrives systema-
tisk over den forventede brugstid, og årets afskrivninger 
skal som hovedregel resultatføres. 

Materielle anlægsaktiver kan som et tilladt alternativ til 
kostprismodellen opskrives til dagsværdi, hvis det gøres 
systematisk for alle aktiver af samme kategori, og 
dagsværdien kan opgøres pålideligt. Omvurderinger skal 
foretages med tilstrækkelig hyppighed, således at den 

regnskabsmæssige værdi ikke adskiller sig væsentligt fra 
dagsværdien på balancedagen. 

Opskrivninger til dagsværdi skal indregnes under øvrig to-
talindkomst og akkumuleres på egenkapitalen under re-
serve for opskrivninger. Opskrevne aktiver skal afskrives i 
overensstemmelse med de almindelige regler herfor (se 
nedenfor). IAS 16 tillader, at opskrivningsreserven overfø-
res til frie reserver, efterhånden som aktivet afskrives. 

Ifølge IAS 16 skal der foretages separat afskrivning af 
hver del af et materielt anlægsaktiv, som har en kostpris, 
der er væsentlig i forhold til aktivets samlede kostpris. 

Afskrivningsmetoden skal fastlægges, så den bedst mu-
ligt afspejler virksomhedens forbrug af aktivet, og såle-
des at aktivets afskrivningsgrundlag fordeles systematisk 
over aktivets brugstid.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som anskaffelsesprisen 
reduceret med aktivets restværdi. For aktiver, der er ned-
skrevet, fratrækkes nedskrivningen. Restværdien er det 

beløb, som aktivet ville kunne sælges til på balanceda-
gen fratrukket afhændelsesomkostninger, hvis aktivet 
havde den alder og den stand, som aktivet forventes at 
have ved udløb af brugstiden.  

Afskrivning begynder, når aktivet er disponibelt til dets 
planlagte brug, og ophører på det tidligste af det tids-
punkt, hvor aktivet klassificeres som et aktiv bestemt for 
salg (efter IFRS 5), eller hvor virksomheden afgangsfører 
aktivet. Afskrivninger kan således ikke ophøre, blot fordi 
aktivet midlertidigt tages ud af produktionen e.l. 

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Efter dansk regnskabsregulering kan opskrivningsre-

serven alene overføres til frie reserver, når aktivet af-
gangsføres. Der er således ikke som i IAS 16 mulig-
hed for løbende frigivelser af reserven i takt med at 
aktivet afskrives.  

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

ÅRL indeholder ikke kriterier og retningslinjer for regn-
skabsmæssig behandling af aktiver bestemt for salg.
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Afskrivningsmetode, brugstid og restværdi skal som mi-
nimum revurderes ved udløbet af hvert regnskabsår. Hvis 
der i den forbindelse konstateres afvigelser i forhold til 
tidligere forventninger, skal afskrivningsmetoden, brugs-
tiden eller restværdien ændres. En sådan ændring skal 
behandles som en ændring i et regnskabsmæssigt skøn 
efter IAS 8, Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regn

skabsmæssige skøn og fejl, hvilket bl.a. medfører, at tid-
ligere foretagne afskrivninger ikke skal korrigeres. Rest-
værdien kan stige til et beløb, der er lig med eller højere 
end aktivets regnskabsmæssige værdi. I så fald ophører 
afskrivning, indtil restværdien igen måtte blive mindre 
end den regnskabsmæssige værdi.

Et aktiv skal nedskrives, hvis genindvindingsværdien (den 
højeste værdi af aktivets nettosalgspris og kapitalværdi) 
er lavere end den regnskabsmæssige værdi. De specifik-
ke bestemmelser om nedskrivninger fremgår af IAS 36, 
Værdiforringelse af aktiver. Nedskrivninger og tilbage-
førsler heraf skal som udgangspunkt foretages via resul-
tatet. Nedskrivninger indregnes dog under øvrig totalind-

komst og akkumuleres på egenkapitalen, i det omfang 
de modsvarer en tidligere indregnet opskrivning. 

Godtgørelse fra en tredjepart for materielle anlægsakti-
ver, som er værdiforringet, tabt eller afgivet, skal be-
handles som en særskilt transaktion og indregnes i resul-
tatet på det tidspunkt, hvor godtgørelsen bliver tildelt.

Et aktiv skal fjernes fra balancen ved afhændelse, eller når der 
ikke forventes fremtidige økonomiske fordele fra aktivet. 

Gevinster eller tab skal opgøres som forskellen mellem 
nettoprovenuet ved afhændelsen og aktivets regnskabs-
mæssige værdi, og de skal indregnes i resultatet. Indreg-
ningskriterierne i IAS 18, Indtægtsførsel, vedrørende salg 
af varer skal være opfyldt. Gevinster fra salg af materielle 
anlægsaktiver må ikke klassificeres som nettoomsætning, 
medmindre der er tale om regelmæssige salg af udlej-
ningsaktiver, som virksomheden sælger som led i sine or-
dinære aktiviteter.

Hvis betalingen for et solgt aktiv udskydes, skal det mod-
tagne vederlag indregnes til et beløb, der svarer til kon-
tantprisen. Forskellen mellem den nominelle værdi og 
kontantprisen skal indregnes som en renteindtægt over 
kreditperioden efter IAS 18. 

Er omkostninger til udskiftning af en komponent indreg-
net som en del af kostprisen for et aktiv, skal komponen-
ten afgangsføres, når komponenten efterfølgende ud-
skiftes. Dette gælder uanset om den udskiftede 
komponent blev afskrevet separat.

Nedskrivning

Ophør af indregning

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Efter ÅRL skal restværdien fastsættes på ibrugtag-
ningstidspunktet og alene ændres ved ændringer i 

de forudsætninger, der lå til grund for den oprindeli-
ge opgørelse af restværdien. ÅRL tillader således 
ikke, at restværdien, og dermed afskrivningsgrundla-
get, ændres som følge af prisudviklingen siden an-
skaffelsen.
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Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

ÅRL kræver ikke sammenligningstal i anlægsnoten. 

ÅRL kræver ikke oplysninger om kontraktlige forplig-
telser vedrørende anskaffelse af aktiver eller om 
godtgørelser vedrørende værdiforringelse eller tab af 
aktiver, der er indregnet i resultatet.

Der skal i anvendt regnskabspraksis for hver kategori 
af materielle anlægsaktiver oplyses om den metode, 
der er anvendt for at opgøre bruttoværdi (kostpris og 
eventuelle opskrivninger), afskrivningsgrundlag, af-
skrivningsmetode og fastsatte brugstider eller afskriv-
ningssatser. 

Der skal medtages en anlægsnote, der for hver kate-
gori af materielle anlægsaktiver viser den regnskabs-
mæssige værdi primo og ultimo regnskabsåret og 
som forklarer arten af bevægelser i perioden i form af 
fx til- og afgange af- og nedskrivninger samt eventu-
elle opskrivninger. Af denne skal særskilt fremgå bl.a. 
anskaffelser via virksomhedssammenslutninger, af-
gang vedrørende aktiver bestemt for salg efter IFRS 5, 
og forskelle som følge af valutakursomregninger.

Derudover skal der i noterne bl.a. oplyses om 
· begrænsninger i ejendomsretten til aktiver
· aktiver stillet til sikkerhed for forpligtelser
· afholdte omkostninger på anlægsaktiver under 
 opførelse
· kontraktlige forpligtelser vedrørende anskaffelse 
 af aktiver

· resultatførte godtgørelser vedrørende 
 værdiforringelse eller tab af aktiver. 

Der stilles særlige oplysningskrav, hvis virksomheden 
har anvendt omvurderingsmodellen til at opgøre den 
regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver, 
herunder bl.a. 
· omvurderingstidspunkt
· eventuel benyttelse af uafhængig 
 vurderingsmand
· den regnskabsmæssige værdi hvis ikke 
 omvurderingsmodellen var anvendt.

Ud over ovenstående indeholder IAS 36 særlige oplys-
ningskrav for materielle anlægsaktiver, der er værdi-
forringet. 

Krævede oplysninger vedrørende dagsværdimåling, 
herunder om anvendte metoder og forudsætninger, 
hvis virksomheden anvender omvurderingsmodellen, 
fremgår af IFRS 13, Dagsværdimåling.

Oplysninger i regnskabet 



IAS 17
Omhandler Leasing

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 4, Vurdering af, om en aftale indeholder en leasingaftale 
 SIC–15, Operationelle leasingkontrakter – incitamenter 
 SIC–27, Vurdering af indholdet af transaktioner, som har juridisk form af 
 en leasingkontrakt
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IAS 17 fastlægger den regnskabsmæssige behandling af 
leasingkontrakter og sondrer mellem to typer af leasing-
kontrakter – hhv. finansiel og operationel leasing. 

Når det skal vurderes, om der foreligger en aftale, som er 
omfattet af IAS 17, skal virksomheden vurdere substansen 

i aftalen og ikke blot fokusere på aftalens juridiske formu-
lering. 

IFRIC 4 og SIC–27 indeholder yderligere vejledning om, 
hvordan man afgør, om en aftale er omfattet af IAS 17 
vedrørende leasingkontrakter.

Finansiel leasing defineres som en kontrakt eller en aftale, 
hvorved alle væsentlige risici og fordele, som knytter sig til 
ejendomsretten af aktivet, overdrages til leasingtager, 
uanset om ejendomsretten overgår til leasingtager ved 
udløb af leasingperioden eller ej. 

Operationel leasing afgrænses negativt som enhver lea-
singkontrakt eller -aftale, der ikke er finansiel leasing. 

Nedenstående forhold i en leasingkontrakt vil normalt 
føre til, at den kategoriseres som finansiel leasing (indhold 
frem for formalia). Aftalen skal dog altid vurderes i sin hel-
hed: 

• Leasingtager overtager ejendomsretten til aktivet ved 
 udløbet af leasingperioden. 
• Leasingtager har købsoption til det leasede aktiv, der 
 er så fordelagtig, at det ved indgåelse af 
 leasingkontrakten er rimeligt sikkert, at den udnyttes. 
• Leasingperioden dækker hovedparten af 
 leasingaktivets økonomiske levetid. 
• Når leasingkontrakten indgås, svarer nutidsværdien af 
 minimumsleasingydelserne til den væsentligste del af 
 dagsværdien af det leasede aktiv.
• Det leasede aktiv er af en så specialiseret art, at det 
 alene kan benyttes af leasingtager, medmindre der 
 foretages væsentlige ændringer. 
• Leasingtager skal dække leasinggivers eventuelle tab 
 ved opsigelse af aftalen. 

• Gevinster og tab som følge af ændringer i 
 dagsværdien for det leasede aktiv ved udløb af 
 leasingperioden tilfalder leasingtager, fx via 
 reduktioner i den sidste leasingydelse. 
• Leasingtager kan fortsætte leasingkontrakten efter 
 udløb til en fordelagtig leje. 

Dette betyder principielt, at alle leasingforhold, hvor nyt-
teværdien af det leasede aktiv i hele – eller i størstedelen 
af – dets levetid tilkommer leasingtager, skal behandles 
som finansiel leasing. I andre tilfælde – fx et tidsbegræn-
set lejemål for lokaler – vil der typisk være tale om opera-
tionel leasing. 

Når en aftale om leasing af grunde og bygninger skal ka-
tegoriseres, skal grunde og bygninger vurderes hver for 
sig. Kategoriseringen af grunde som enten finansiel eller 
operationel leasing vurderes på samme måde, som andre 
leasede aktiver vurderes. Det faktum, at grunde ofte har 
en ubestemmelig økonomisk levetid, er dog et væsentligt 
element ved vurderingen af, om leasingtager har overta-
get størstedelen af nytteværdien af grunden. Bygningsde-
len kategoriseres ligeledes som enten finansiel eller opera-
tionel leasing.

Finansielt og operationelt leasede investeringsejendomme 
kan indregnes til dagsværdi efter IAS 40, Investeringsejen
domme, hvis aftalen behandles som en finansiel leasing-
kontrakt. I så fald er der ikke krav om opdeling i grund og 
bygning.

IAS 17 
– Leasing

Klassifikation af leasingkontrakter
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En aftale om finansiel leasing skal indregnes i leasingta-
gers balance som et leasingaktiv og en leasingforpligtel-
se og dermed regnskabsmæssigt behandles på samme 
måde, som om leasingtageren havde købt aktivet. Lea-
singaktivet og -forpligtelsen indregnes ved leasingperio-
dens begyndelse til den laveste værdi af det leasede ak-
tivs dagsværdi og nutidsværdien af minimumsydelserne. 
Når nutidsværdien af minimumsydelserne beregnes, an-
vendes leasingkontraktens interne rente som diskonte-
ringsfaktor. Hvis denne ikke kan opgøres, anvendes lea-
singtagers marginale lånerente. 

Ved en aftale om leasing af grund og bygning fordeles 
leasingydelsen mellem de to elementer i forhold til deres 

respektive dagsværdier. Hvis leasingydelserne ikke kan 
fordeles pålideligt, skal hele leasingkontrakten kategori-
seres som finansiel leasing, medmindre det tydeligt frem-
går, at begge elementer er operationelle leasingkontrak-
ter.

Et finansielt leaset aktiv skal afskrives på samme måde 
som andre anlægsaktiver, der ejes af leasingtager. Finan-
siel leasing medfører afskrivning af aktivet og en finan-
sieringsomkostning for hver regnskabsperiode. Summen 
af disse svarer normalt ikke præcist til den leasingydelse, 
der skal betales i perioden, og virksomheden kan derfor 
ikke blot omkostningsføre den faktiske leasingydelse. 
Leasingforpligtelsen behandles som et annuitetslån.

Leasingydelser ifølge en operationel leasingkontrakt skal 
indregnes som omkostning i resultatet løbende hen over 
leasingperioden på et lineært grundlag, medmindre anden 
systematisk metode er mere retvisende. 

SIC–15 foreskriver desuden, at incitamentsfordele ved 
indgåelse eller fornyelse af en operationel leasingkontrakt 
skal indregnes som en reduktion af leasingydelsen hen 
over leasingperioden, uanset incitamentets art, form eller 
betalingstidspunkt. Fordelen indregnes typisk lineært. 

Regnskabsmæssig behandling af finansiel leasing

Regnskabsmæssig behandling af operationel leasing

Leasingtager skal i regnskabet oplyse om den regn-
skabsmæssige værdi for hver af de enkelte kategorier 
af aktiver. 

Der skal vises en afstemning af de totale minimums-
leasingydelser pr. balancedagen sammenlignet med 
nutidsværdien. Der skal også  oplyses om de totale 
minimumsydelser og deres nutidsværdi fordelt på for-
fald under 1 år, mellem 1 og 5 år og over 5 år. 

Der skal oplyses om betingede lejeydelser, der er om-
kostningsført i resultatet. 

Der skal for et fremlejet aktiv oplyses om fremtidige 
minimumslejeindtægter.
 

Desuden skal oplysningskravene i IFRS 7, Finansielle 
instrumenter: Oplysninger, om finansielle forpligtelser 
iagttages for forpligtelser ifølge finansielle leasingkon-
trakter. 

Der skal gives en generel beskrivelse af væsentlige lea-
singarrangementer inklusiv – men ikke begrænset til 
– grundlaget for betingede lejeydelser og i givet fald 
betingelserne for at forlænge lejekontrakten samt 
eventuelle købsoptioner og prisstigningsklausuler. 

Der skal også oplyses om særlige restriktioner i lea-
singtagers dispositionsmuligheder som følge af lea-
singarrangementet, såsom udbyttebegrænsning og 
manglende mulighed for at stifte yderligere forpligtel-
ser eller flere leasingkontrakter.

Oplysninger i regnskabet 
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Leasingtager skal i regnskabet angive de leasingydel-
ser, der er omkostningsført i regnskabsåret. 

Oplysningskravene i IFRS 7 om finansielle forpligtelser 
skal også iagttages for forpligtelser ifølge operationel-
le leasingkontrakter. 

Der skal også gives en generel beskrivelse af væsentli-
ge leasingkontrakter på samme måde som finansiel 
leasing (se ovenfor). Der skal oplyses om de totale 
fremtidige leasingydelser opdelt på under 1 år, mel-
lem 1 og 5 år og over 5 år. Er der tale om fremleje, 
skal der gives visse oplysninger om dette. 

Når et aktiv sælges og lejes tilbage (sale-and-leaseback) i 
form af en finansiel leasingkontrakt, skal beløbet, hvor-
med salgsprisen overstiger den regnskabsmæssige værdi, 
udskydes og amortiseres over leasingperioden. 

Når det solgte aktiv derimod lejes tilbage i form af en 
operationel leasingkontrakt, er den regnskabsmæssige 
behandling mere kompliceret. I sådanne tilfælde er der 
fire mulige udfald. Disse er angivet nedenfor. 

Opgørelsen af eventuelle avancer eller tab afhænger såle-
des af det leasede aktivs regnskabsmæssige værdi, 
dagsværdien og salgsprisen. Vi henviser i øvrigt til IAS 

17’s Implementation Guidance, der indeholder en over-
sigt over specifikke situationer og tilhørende regnskabs-
mæssig behandling.

Sale-and-leaseback-transaktioner

Sale-and-operating-leaseback

Omstændighed Regnskabsmæssig behandling

Det fremgår klart, at transaktionen er aftalt til 
dagsværdi.

Eventuel avance eller tab skal indregnes med det 
samme.

Salgsprisen er aftalt til under dagsværdien. Eventuel avance eller tab skal indregnes med det sam-
me, undtagen hvis tabet godtgøres ved lavere fremtidi-
ge leasingydelser end markedsprisen. I sådanne tilfælde 
skal tabet udskydes og amortiseres hen over perioden, 
hvor aktivet forventes anvendt.

Salgsprisen er aftalt til over dagsværdien. Det beløb, hvormed salgsprisen overstiger dagsværdien, 
skal udskydes og amortiseres over perioden, hvor akti-
vet forventes anvendt.

Dagsværdien på transaktionstidspunktet er lavere end 
den regnskabsmæssige værdi.

En nedskrivning svarende til forskellen skal indregnes 
med det samme.

Oplysninger i regnskabet 
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SIC–27 omhandler problemstillinger, som kan opstå i for-
bindelse med arrangementer mellem en virksomhed og 
en uafhængig tredjemand, som er baseret på leasing-
kontrakter. Fortolkningsbidraget er fundamentalt og 

kræver bl.a., at det vurderes, hvornår en række  trans-
aktioner er sammenhængende (når de kun kan forstås 
som en helhed). Den regnskabsmæssige behandling skal 
afspejle indhold frem for formalia.

Leasinggivere skal indregne finansielt leasede aktiver i 
balancen som et tilgodehavende til et beløb, der svarer 
til nettoinvesteringen i leasingkontrakten. Indregning af fi-
nansieringsindtægter skal baseres på et mønster, der af-
spejler et konstant periodisk afkast af nettoinvesteringen. 

Leasinggivere skal præsentere aktiver, som er tilknyttet 
operationelle leasingkontrakter, i balancen i overens-
stemmelse med aktivernes art (jf. fx IAS 16, Materielle 
anlægsaktiver eller IAS 38, Immaterielle aktiver). Lea-

singindtægter skal indregnes i resultatet på et lineært 
grundlag over leasingperioden, medmindre anden syste-
matisk metode er mere retvisende. Afskrivninger på af-
skrivningsberettigede leasede aktiver skal foretages efter 
IAS 16 eller IAS 38.

Der er endvidere yderligere detaljerede oplysningskrav 
for leasinggiver (både vedrørende finansielle og operatio-
nelle leasingkontrakter) i IAS 17 udover de krav, der også 
gælder i IFRS 7 for leasinggivere.

Leasingkontrakter i leasinggivers regnskab
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IAS 18
Omhandler Indregning og måling af omsætning, gevinster, renter, royalties og udbytter

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 12, Koncessionsaftaler
 IFRIC 13, Kundeloyalitetsprogrammer
 IFRIC 15, Aftaler om opførelse af fast ejendom
 IFRIC 18, Overførelse af aktiver fra kunder 
 SIC–29, Koncessionsaftaler: Oplysninger
 SIC–31, Omsætning – byttehandler vedrørende reklameydelser
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Formålet med IAS 18 er at foreskrive den regnskabs-
mæssige behandling af indtægter. Indtægter omfatter 
både omsætning og gevinster. IAS 18 skal anvendes ved 
den regnskabsmæssige behandling af omsætning, der 
hidrører fra salg af varer og tjenesteydelser samt renter, 
royalties og udbytter o.l. Omsætning er indtægter, der 
opstår i forbindelse med virksomhedens ordinære drift. 
Den primære problemstilling drejer sig om at afgøre, 
hvornår transaktioner skal indtægtsføres.

Omsætning omfatter udelukkende bruttotilgangen af 
økonomiske fordele, som tilgår virksomheden og medfø-
rer en vækst i egenkapitalen. Det betyder, at salgsafgif-

ter, afgifter på varer og tjenesteydelser og merværdiaf-
gifter ikke indgår i omsætningen.

Hvis virksomheden optræder som ”agent” ved at opkræ-
ve omsætning på vegne af en anden virksomhed (princi
pal), skal opkrævede bruttobeløb ikke indgå i omsætnin-
gen. I disse tilfælde vil omsætningen bestå af 
agentprovisioner.

Standarden indeholder et illustrativt appendiks med prakti-
ske eksempler på indregning af forskellige typer af omsæt-
ning efter IAS 18 samt vejledning til hjælp ved afgørelse af, 
om virksomheden er agent eller principal i en transaktion.

Omsætning skal måles til dagsværdien af salgsprovenu-
et. Dagsværdien opgøres i overensstemmelse med IFRS 
13, Måling af dagsværdi 

Hvis virksomheden yder rentefri kredit til køber, er der i 
realiteten tale om finansiering. I sådanne tilfælde bereg-
nes dagsværdien af salget ved at tilbagediskontere de 
fremtidige indbetalinger. Forskellen mellem det nomi-
nelle beløb og den tilbagediskonterede værdi indregnes 
efterfølgende løbende som renteindtægter efter IAS 39, 
Finansielle instrumenter: Indregning og måling.

Når varer eller tjenesteydelser byttes med varer eller tje-
nesteydelser af samme art og værdi, indregnes omsæt-
ning ikke.

SIC–31 uddyber denne problemstilling vedrørende indreg-
ning og måling af omsætning ved bytte af forskelligartede 
reklameydelser (fx på internettet, men også gennem an-
dre medier). Fortolkningsbidraget kræver, at sælger – for 
at kunne måle omsætning fra en sådan byttehandel påli-
deligt – anvender ikke-byttehandelstransaktioner som re-
ferencegrundlag. SIC–31 angiver desuden, hvad der ken-
detegner en ikke-byttehandelstran saktion.

IFRIC 18, Overførsel af aktiver fra kunder indeholder be-
stemmelser om, hvordan en leverandør regnskabsmæssigt 
skal behandle et tilskud i form af fx et specialiseret an-
lægsaktiv (eller kontanter til opførelse af et specialiseret 
anlægsaktiv) modtaget fra en kunde for at kunne levere 
varer eller tjenesteydelser til kunden. Aktivet skal indreg-
nes til dagsværdi og som omsætning, i takt med at varer 
eller serviceydelser leveres til kunden.

IAS 18
– Indtægtsførsel

Måling af omsætning
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Omsætning ved salg af varer skal indtægtsføres, når alle 
følgende betingelser er opfyldt:

(a) De væsentlige risici og fordele knyttet til 
ejendomsretten er overført til køberen.

(b) Sælger bibeholder hverken ledelsesmæssigt 
engagement i eller kontrol over de solgte varer.

(c) Omsætningen kan måles pålideligt.
(d) Det er sandsynligt, at de økonomiske fordele 

forbundet med transaktionen tilgår sælger.
(e) Omkostninger i forbindelse med transaktionen kan 

måles pålideligt.

IFRIC 15 omhandler den regnskabsmæssige behandling 
af omsætning og tilhørende omkostninger ved aftaler 
om opførelse af fast ejendom. Ifølge IFRIC 15 kræver det 
en grundig analyse af betingelserne i aftalen for at afgø-
re, om den skal behandles efter IAS 11, Entreprisekon
trakter eller IAS 18. Aftaler, hvor køber alene har be-
grænset mulighed for at påvirke væsentlige 
strukturmæssige bestanddele af konstruktionen, er om-
fattet af IAS 18 om salg af varer.

For så vidt angår aftaler, der skal behandles efter IAS 
18’s regler for salg af varer, introducerer IFRIC 15 et nyt 
begreb – kontinuerlig opfyldelse af indregningskriteriet i 
IAS 18 i takt med opførelsen. I sådanne tilfælde indreg-
nes omsætningen i takt med færdiggørelsesgraden.

Indregningskriterierne anvendes normalt på hver enkelt 
transaktion. Hvis to eller flere transaktioner er forbundet 
på en sådan måde, at den økonomiske virkning ikke kan 
vurderes uden hensyntagen til transaktionerne og deres 
sammenhæng som en helhed, skal de vurderes samlet. 
Dette er eksempelvis tilfældet, hvis virksomheden sælger 
varer og samtidig indgår en særskilt aftale om at tilbage-
købe dem på et senere tidspunkt.

IFRIC 13 omhandler kundeloyalitetsprogrammer, hvor virk-
somheden tildeler sine kunder “bonuspoint” e.l., når de 
køber produkter eller ydelser, og som efterfølgende kan 
indløses til gratis produkter/ydelser eller køb heraf til ned-
satte priser (fx flyselskabers og hotelkæders tildeling af bo-
nuspoint). Ifølge IFRIC 13 skal omsætningen opde les i 
hhv. det primære salg (det, der vedrører produkter og 
ydelser) og den ydelse, kunden kan opnå for de til delte 
“bonuspoint”. Den del af omsætningen, der relate rer sig 
til de tildelte “bonuspoint”, må først indregnes, når virk-
somheden har leveret bonusydelsen.

Salg af varer
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Indtægter fra andres brug af virksomhedens aktiver, der 
giver hhv. renter, royalties og udbytte, skal indtægtsfø-
res, når det er sandsynligt, at indtægterne vil tilgå virk-
somheden, og provenuet kan opgøres pålideligt.

Renter skal periodiseres, så der opnås et konstant effek-
tivt afkast over perioden.

Royalties skal periodiseres i overensstemmelse med den 
underliggende aftale. Royalties skal ikke indtægtsføres 
på betalingsbasis, men der kan naturligvis være usikker-
hed om opgørelsen, hvorfor betalingsbasis kan være den 
eneste mulighed.

Udbytter skal indtægtsføres, når aktionæren har ret til at 
modtage betaling af udbytte.

Renter, royalties og udbytter

Der skal oplyses om den anvendte regnskabspraksis 
for indregning af omsætning, herunder særligt om de 
metoder, der er anvendt til at opgøre færdiggørelses-
graden for tjenesteydelser. 

Desuden skal hver kategori af omsætning, herunder 
salg af varer, salg af tjenesteydelser og renter, royalties 
og udbytte specificeres, hvis den er væsentlig. Endelig 
skal der gives oplysninger om omsætning fra bytte af 
varer eller tjenesteydelser for hver væsentlig kategori.

Oplysninger i regnskabet

Omsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resul-
tatopgørelsen i takt med færdiggørelsesgraden, dvs. når 
ydelserne er udført, og udfaldet af transaktionen kan op-
gøres pålideligt. Det er tilfældet, når følgende betingel-
ser alle er opfyldt:

(a) Omsætningen kan måles pålideligt.
(b) Det er sandsynligt, at de økonomiske fordele 

forbundet med transaktionen tilgår sælger.
(c) Færdiggørelsesgraden kan måles pålideligt.
(d) Omkostninger forbundet med transaktionen kan 

måles pålideligt.

Når udfaldet af transaktionen ikke kan opgøres pålide-
ligt, skal der alene indregnes omsætning svarende til de 
omkostninger, der vil kunne genindvindes.

Ifølge IFRIC 12 skal omsætningen for koncessionsaftaler 
fordeles ud fra de relative dagsværdier af de leverede 
ydelser ifølge aftalen, hvis beløbene kan opgøres sepa-
rat, og indregnes i overensstemmelse med IAS 18 og IAS 
11. Ved drift af infrastruktur under koncessionsaftaler 
indregnes omsætningen efter de almindelige bestemmel-
ser i IAS 18, mens omsætning ved opførelse af infra-
strukturen skal indregnes efter IAS 11. SIC–29 indeholder 
en række oplysningskrav for koncessionsaftaler.

Salg af tjenesteydelser



IAS 19
Omhandler Personaleydelser, herunder pensionsordninger

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 14, Begrænsninger ved indregning af pensionsaktiver, krav til
 minimumsdækninger og deres interaktion
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IAS 19 omhandler arbejdsgiveres regnskabsmæssige be-
handling af vederlag til medarbejderne (personaleydel-
ser). Formålet med IAS 19 er at fastlægge, hvornår og 
med hvilke beløb virksomheden skal indregne personale-
ydelser i regnskabet.

Standarden fastlægger også krav til oplysningerne i no-
terne om personaleydelser.

Begrebet personaleydelser omfatter ifølge IAS 19 følgen-
de fire kategorier:

• Kortfristede personaleydelser, såsom løn, gager, 
sociale ydelser, ferie- og sygedagpenge samt 
overskudsdeling, bonus, og ikke-kontante ydelser 
såsom fri bil, tjenestebolig eller andre goder, der 
forfalder inden for et år efter periodens slutning

• Pensionsordninger (bidragsbaserede og 
ydelsesbaserede) og andre ydelser efter fratrædelse 
(fx livs- og sygeforsikring)

• Andre langfristede personaleydelser, såsom betalt 
orlov, jubilæumsgratiale, og ydelser som 
overskudsdeling og bonus, der forfalder senere end 
et år efter periodens slutning

• Fratrædelsesgodtgørelser.

IAS 19
– Personaleydelser
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Indregningsbestemmelserne i IAS 19 kan opsummeres således:

Ovennævnte kategorier har forskellige karakteristika og behandles derfor regnskabsmæssigt forskelligt. 

Type af personaleydelse Regnskabsmæssig behandling

Kortfristede personaleydelser Indregnes, når medarbejderen har udført arbejdsydelser 
til gengæld for disse omkostninger.

Bidragsbaserede pensionsordninger Indregnes, når medarbejderen har udført arbejdsydelser 
til gengæld for de bidrag, virksomheden har indbetalt.

Ydelsesbaserede pensionsordninger • Ordningens forpligtelser måles til nutidsværdi ved at 
bruge en særlig metode – projected unit credit- 
metoden – og en diskonteringssats, der er baseret 
på erhvervsobligationer af høj kvalitet

• Ordningens aktiver måles til dagsværdi og 
modregnes i ordningens forpligtelser

• Pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle 
regnskabsår indregnes i resultatet som en 
omkostning (current service cost)

• Pensionsomkostninger vedrørende tidligere 
regnskabsår indregnes i resultatet (past service cost)

• Gevinster eller tab ved afkortning eller afvikling af 
en ordning indregnes i resultatet, når afkortningen 
eller afviklingen finder sted

• Forrentning af ordningens nettoforpligtelse/-aktiv 
indregnes i resultatet

• Aktuarmæssige gevinster og tab indregnes straks i 
anden totalindkomst.

Andre langfristede personaleydelser  
(ved fortsat ansættelse)

Der anvendes en mere simpel metode end for ydelses-
baserede pensionsordninger. Aktuarmæs sige gevinster 
og tab indregnes straks i resultatet.

Fratrædelsesgodtgørelser
(ved opsigelse eller førtidig fratrædelse)

Indregnes på det tidligste tidspunkt af
i. tidspunktet, hvor virksomheden ikke længere kan 

trække tilbuddet om fratrædelsesgodtgørelse 
tilbage, og

ii. tidspunktet for indregning af tilknyttede hensatte 
forpligtelser til omstrukturering.
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Kortfristede personaleydelser, såsom løn og gager mv., 
er sædvanligvis ikke komplicerede, da de ikke kræver ak-
tuarmæssige eller andre særlige beregningsmæssige for-
udsætninger eller diskontering. Når en medarbejder har 
udført arbejde for virksomheden i perioden, skal ydelsen 
i forbindelse med det udførte arbejde indregnes på føl-
gende måde:

• En omkostning, medmindre andre standarder 
kræver eller tillader, at ydelserne aktiveres (fx som en 
del af produktionsomkostninger for varelagre eller 
materielle anlægsaktiver)

• En forpligtelse efter fradrag af allerede udbetalte 
ydelser. Hvis der er udbetalt for meget, indregnes 
forskellen som et aktiv, hvis det medfører 
reducerede fremtidige betalinger.

Som kortfristede personaleydelser indregnes optjente og 
akkumulerede feriepenge eller dagpenge, der kan over-
føres til næste periode, da disse udgør en forpligtelse. 
Virksomheden vurderer, hvor stor en del af de skyldige 
ydelser vedrørende det allerede udførte arbejde, der for-
ventes afregnet i den næste periode, og måler forpligtel-
sen i overensstemmelse hermed. Forventede omkostnin-
ger til overskudsdeling og bonusordninger indregnes 
kun, når virksomheden har en juridisk eller faktisk for-
pligtelse og kan foretage et pålideligt skøn over beløbets 
størrelse.

Pensionsordninger omfatter alle typer aftaler, ifølge hvil-
ke en virksomhed yder vederlag til medarbejdere efter 
ansættelsesforholdets ophør – med undtagelse af fra-
trædelsesgodtgørelser og egenkapitalbaserede afløn-
ningsordninger (jf. hhv. behandling nedenfor og IFRS 2, 
Aktiebaseret vederlæggelse). Ordningerne kan klassifice-
res som enten bidragsbaserede eller ydelsesbaserede 
pensionsordninger. Pensionsordninger er omfattet, uan-
set om der etableres en selvstændig enhed, fx i form af 
en fond eller en pensionskasse, til at håndtere ordnin-
gens ind- og udbetalinger.

Bidragsbaserede ordninger er karakteriseret ved, at  
virksomheden mod at betale et aftalt bidrag frigør sig fra 
alle forpligtelser i forbindelse med pensionsordningen. 
Virksomhedens risiko er således begrænset, idet den kun 
er forpligtet til at betale de aftalte bidrag, og det er med -

arbejderen, der bærer risikoen for, at de indbetalte bidrag 
er utilstrækkelige til at opnå fx et givet pensionsniveau. 
Dette vil være typisk for danske pensionsordninger.

Ved ydelsesbaserede ordninger har virksomheden en 
forpligtelse til at yde en pension af en given størrelse, 
når medarbejderen pensioneres. Det er således virksom-
heden, der bærer risikoen for, at de foretagne hensæt-
telser/indbetalinger måtte vise sig at være utilstrækkelige 
til at opfylde pensionsforpligtelsen. Til gengæld vil en 
eventuel ”overfinansiering” af pensionsordningen oftest 
tilfalde virksomheden.

Ydelsesbaserede ordninger er typisk alene relevante for 
udenlandske virksomheder – og dermed for danske kon-
cerner med udenlandske dattervirksomheder – men 
forekommer dog i Danmark (bl.a. for visse direktører).

Kortfristede personaleydelser

Kategorisering af pensionsordninger m.v.

IAS 19 indeholder ikke specifikke oplysningskrav for 
kortfristede personaleydelser, men henviser i stedet til 
andre standarder. Fx kræver IAS 1, Præsentation af 
regnskaber oplysning om personaleomkostninger, og 

IAS 24, Oplysning om nærtstående parter kræver op-
lysning om personaleydelser til nøglepersoner i ledel-
sen.

Oplysninger i regnskabet 
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Ydelsesbaserede ordninger omfatter alle andre ordninger 
end de bidragsbaserede. De ydelsesbaserede 
pensionsord ninger er betydeligt mere komplekse end de 
bidragsbase rede ordninger. Dette skyldes, at målingen af 
forplig telsens størrelse skal baseres på en række aktuar-
mæssige forudsætninger. Derudover skal forpligtelsen 
diskonteres, da den ofte indfries flere år efter, at medar-
bejderen har optjent ret til pensionen.

Ydelsesbaserede pensionsordninger kan være uafdække-
de, dvs. at bruttoforpligtelsen er indregnet fuldt ud i virk-
somhedens balance, eller de kan være helt eller delvist 
dækket ved indbetalinger fra virksomheden (og eventu-
elt fra medarbejderne) til en særlig fond, der er juridisk 
uafhængig af virksomheden selv, og hvorfra de fremtidi-
ge pensionsudbetalinger vil ske.

Uanset om pensionsordningens aktiver er udskilt i en særlig 
pensionskasse eller er ejet direkte af virksomhe den, har virk-
somheden ved en ydelsesbaseret ordning påtaget sig den 
aktuarmæssige og den investeringsmæs sige risiko, der er 
forbundet med pensionsordningen. Derfor vil den løbende 
omkostning i resultatet ikke nødvendigvis være sammenfal-
dende med de løbende indbetalinger til ordningen.

Opgørelse i hovedtræk
Pensionsforpligtelsen opgøres principielt som den aktu-
armæssige beregning af den tilbagediskonterede forplig-
telse til fremtidige pensionsudbetalinger, som medarbej-
derne har optjent. Herfra trækkes dagsværdien af 
eventuelle aktiver i ordningen. Aktuarerne tager ved op-
gørelsen af forpligtelsen hensyn til forventninger om fra-
træden, dødelighed, lønstigninger mv.

Opgørelsen af en ydelsesbaseret pensionsordning omfat-
ter i hovedtræk følgende:

1. Baseret på aktuarmæssige beregninger udarbejdes et 
pålideligt skøn over størrelsen af den fremtidige 
pensionsydelse, som medarbejderen har optjent ret 
til som vederlag for udført arbejde i det aktuelle og 
tidligere regnskabsår. Dette indebærer, at 
virksomheden opgør, hvor stor en ydelse, der skal 
henføres til den aktuelle og tidligere perioder. 
Derudover skal virksomheden udøve aktuarmæssige 
skøn over demografiske variabler (som fx personale-
udskiftning og dødelighed) og økonomiske variabler 
(fx fremtidige lønstigninger), der påvirker størrelsen 
af de fremtidige pensionsydelser.

Ydelsesbaserede ordninger

Virksomheden skal i regnskabet oplyse størrelsen af 
periodens omkostninger til bidragsbaserede pensions-
ordninger. Desuden kan det være relevant med oplys-

ning ifølge IAS 24 om personaleydelser til nøgleperso-
ner i ledelsen.

Bidragsbaserede pensionsordninger

Oplysninger i regnskabet

Bidragsbaserede pensionsordninger er relativt simple, 
idet virksomheden betaler et løbende bidrag baseret på 
regn skabsårets optjening, hvorefter virksomheden ikke 
er for pligtet yderligere. Når en medarbejder har udført 
arbejde for virksomheden i regnskabsåret, skal bidraget 
i forbindelse med det udførte arbejde indregnes på 
følgende måde:

• En omkostning, medmindre andre standarder kræver 
eller tillader, at bidragene aktiveres (fx som en del 
af produktionsomkostninger for varelagre eller 
materielle anlægsaktiver)

• En forpligtelse efter fradrag af allerede udbetalte 
bidrag. Hvis der er betalt for meget, indregnes 
forskellen som et aktiv, hvis det medfører reducerede 
fremtidige bidrag.

Kun når bidraget forfalder mere end et år efter regn-
skabsårets slutning, skal forpligtelsen diskonteres.
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2. De beregnede optjente ydelser tilbagediskonteres til 
nutidsværdi, ligesom periodens omkostning (current 
service cost) opgøres som den del af stigningen i 
nutidsværdien, som kan henføres til medarbejdernes 
udførte arbejde i den aktuelle periode. 
Nutidsværdien opgøres ved at anvende den såkaldte 
projected unit credit-metode.

3. Dagsværdien af ordningens aktiver på balancedagen 
opgøres.

4. Der beregnes en forrentning af ordningens netto-
forpligtelse/-aktiv ved regnskabsårets begyndelse, 
reguleret for årets ind- og udbetalinger, og ved 
anvendelse af diskonteringssatsen fastlagt ved 
regnskabsårets begyndelse

5. Aktuarmæssige gevinster og tab opgøres. 
Aktuarmæssige gevinster og tab opstår som følge af, 
at det faktiske forløb adskiller sig fra det forventede 
forløb, og på grund af ændrede aktuarmæssige 
forudsætninger (se beskrivelsen nedenfor).

6. Når eksisterende ordninger ændres, eller nye 
ordninger indføres, opgøres de omkostninger, der 
kan henføres til tidligere perioder (past service cost) 
som følge heraf.

7. Hvis eksisterende ordninger er blevet afkortet eller 
afviklet, opgøres gevinster og tab som følge heraf.

Balancen
I balancen skal pensionsforpligtelsen/-aktivet opgøres til:
• Nutidsværdien af forpligtelsen på balancedagen, før 

fradrag af aktivernes dagsværdi,
• minus dagsværdien på balancetidspunktet af ordnin-

gens aktiver.

Hvis beløbet er negativt, indregnes det – med visse be-
grænsninger – som et aktiv. Et aktiv fremkommer typisk 
for ordninger, hvor værdien af aktiverne overstiger de 
op gjorte forpligtelser, dvs. hvor ordningen er overfinan-
sieret.

IFRIC 14 indeholder vejledning om, hvordan begræns-
ningsreglerne for indregning af pensionsaktiver i balan-
cen skal forstås. Endvidere beskrives den regnskabsmæs-
sige behandling af minimumsindbetalinger, både når 
indbetalingerne skyldes en aktuel underdækning, og når 
de skal dække medarbejdernes fremtidige optjening af 
pensionsydelser.

Virksomheden skal regelmæssigt opgøre nutidsværdien 
af forpligtelserne og dagsværdien af ordningens aktiver. 
Standarden anbefaler, men kræver ikke, at en aktuar in-
volveres i opgørelsen af forpligtelserne.

Resultatet
I resultatet indregnes nettoværdien af følgende kompo-
nenter (bortset fra de tilfælde, hvor en anden standard 
tillader indregning som en del af kostprisen for et aktiv):

• Løbende pensionsomkostninger for den aktuelle 
periode (current service cost)

• Omkostninger for tidligere perioder (past service 
cost)

• Effekten af afkortede eller afviklede ordninger 
• Nettorenteomkostninger vedrørende den 

ydelsesbaserede nettopensionsforpligtelse eller 
nettorenteindtægter fra det ydelsesbaserede 
nettopensionsaktiv. 

Pensionsomkostningerne vedrørende tidligere perioder 
kan være både positive og negative, afhængigt af om 
der indføres nye eller forøgede ydelser, eller eksisterende 
ydelser reduceres.

I anden totalindkomst indregnes aktuarmæssige gevin-
ster og tab samt effekten af begrænsninger i indregning 
af pensionsaktiver. 

Det faktiske afkast af ordningens aktiver indgår ligeledes 
i anden totalindkomst fratrukket den beregnede forrent-
ning af nettoforpligtelsen/-aktivet.

Renteomkostning
Diskonteringssatsen – og rentesatsen til beregning af 
årets forrentning af nettoforpligtelsen/-aktivet – skal op-
gøres med udgangspunkt i markedsafkastet på balance-
dagen af erhvervsobligationer af høj kvalitet. Alternativt 
anvendes statsobligationer, hvis der ikke findes noget 
omfattende og likvidt marked for erhvervsobligationer af 
høj kvalitet. Diskonteringssat sen skal afspejle en varig-
hed, der stemmer overens med den tidsmæssige place-
ring af ydelserne, men ikke den aktuarmæssige risiko el-
ler investeringsrisikoen. Desuden må diskonteringssatsen 
ikke afspejle virksomhedens egen kreditrisiko.
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Renteomkostningerne/-indtægterne beregnes ved at 
gange diskonte ringssatsen primo regnskabsåret med den 
opgjorte nettoforpligtelse/-aktiv primo regnskabsåret, re-
guleret for årets ind- og udbetalinger.

Nettorenteomkostninger og -indtægter indregnes i resul-
tatet fx sammen med personaleomkostninger eller finan-
sielle poster.

Aktuarmæssige gevinster og tab
Aktuarmæssige gevinster og tab opstår af flere forskelli-
ge årsager, fx fordi medarbejderne ønsker tidligere pen-
sionering end forventet, fordi lønstigningerne bliver an-
derledes end forudsat, at diskonteringssatsen ændres, 
eller fordi de aktuarmæssige forudsætninger om fratræ-
delser eller forventede levetider ændres. I det lange løb 
tenderer sådanne aktuarmæssige gevinster og tab mod 
at udligne hinanden, men de kan medføre relativt store 
udsving fra den ene periode til den anden. 

IAS 19 kræver, at alle aktuarmæssige gevinster og tab 
indregnes straks i anden totalindkomst uden mulighed 
for senere omklassificering til resultatet. 

Pensionsomkostninger vedrørende
tidligere perioder
Pensionsomkostninger vedrørende tidligere perioder kan 
opstå, når virksomheden indfører en ydelsesbaseret 
pensi onsordning eller ændrer ydelserne i henhold til en 
eksiste rende ydelsesbaseret pensionsordning. Effekten af 
æn dringer for tidligere perioder indregnes straks i re-
sultatet som en del af personaleomkostninger.

Afkortning eller afvikling af pensionsordninger 
En afkortning finder sted, når virksomheden enten er for-
pligtet til væsentligt at reducere antallet af ansatte, som 
er omfattet af en pensionsordning, fx ved lukning af et 
pro duktionsanlæg, eller ændrer vilkårene i en ydelsesba-
seret pensionsordning, således at en væsentlig del af 
nuværen de ansattes fremtidige arbejdsydelser ikke eller 
kun i be grænset omfang berettiger til pensionsydelser.

En afvikling finder sted, når virksomheden foretager en 
transaktion, der fjerner enhver yderligere retlig eller fak-
tisk forpligtelse vedrørende en del af eller alle ydelser i en 
ydelsesbaseret pensionsordning, fx ved en engangsind-
betaling til en pensionskasse eller et forsikringsselskab 
uden yderligere forpligtelser for virksomheden.

Gevinst eller tab ved afkortning eller afvikling skal indreg-
nes straks i resultatet som en del af personaleomkostnin-
ger.
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IAS 19 indeholder omfattende notekrav for ydelsesba-
serede pensionsordninger. Oplysningskravene omfat-
ter:

• En generel beskrivelse af den enkelte type 
pensionsordning, herunder pensionsordningens 
karakteristika og de dermed forbundne risici.

• En afstemning fra primo til ultimo for 
pensionsaktiver, pensionsforpligtelser, effekt af 
loft for indregning af pensionsaktiver samt 
eventuelle refusionsrettigheder. Afstemningerne 
skal indeholde følgende (hvis relevant):
o Årets pensionsomkostning
o Forrentning af nettoforpligtelsen/-aktivet
o Genmåling opdelt på: 

o Afkast på pensionsaktiverne ekskl. beløb, 
der indgår i forrentning af 
nettoforpligtelsen/-aktivet primo

o Aktuarmæssige gevinster og tab vedr. 
ændringer i demografiske forudsæt-
ninger

o Aktuarmæssige gevinster og tab vedr. 
ændringer i finansielle forudsætninger

o Ændringer i effekten af loft for 
indregning af pensionsaktiv ekskl. 
forrentning af nettoforpligtelsen/-aktivet 
primo

o Pensionsomkostninger vedr. tidligere perioder
o Valutakursændringer
o Indbetalinger til ordningen fordelt på 

indbetalinger fra virksomheden og fra 
medarbejderne

o Udbetalinger fra ordningen (evt. betalinger 
ifm. afvikling af ordningen vises særskilt)

o Effekt af virksomhedssammenslutninger og 
salg af virksomheder

• Specifikation af pensionsaktiver fordelt på 
aktivtyper, med opdeling af hver aktivtype på 
aktiver med og uden en noteret markedspris.

• Dagsværdien af virksomhedens egne finansielle 
instrumenter samt ejendomme og andre aktiver, 
der er anvendt af virksomheden, og som indgår i 
ordningens aktiver.

• Detaljerede oplysninger om anvendte aktuar-
mæssige forudsætninger. Forudsætningerne 
kræves angivet i absolutte tal (fx en anvendt 
procent) og ikke blot som en margin mellem 
forskellige procentsatser eller andre variabler.

• Følsomhedsanalyse for væsentlige aktuar-
mæssige forudsætninger. Metoder og skøn 
anvendt til følsomhedsanalyserne samt evt. 
ændringer i disse i forhold til året før skal oplyses.

• Beskrivelse af evt. strategier for matching af 
pensionsaktiv og -forpligtelse, fx brug af 
annuiteter eller swaps med lange løbetider. 

• Beskrivelse af fundingaftaler/-politik, forventede 
indbetalinger til ordningen i det førstkommende 
regnskabsår samt information om forfaldsprofil 
for pensionsforpligtelsen.

• Særlige oplysningskrav for ordninger, der 
omfatter flere virksomheder (multiemployer 
plans).

• Særlige oplysningskrav for ordninger, hvor risici 
deles af virksomheder under samme 
bestemmende indflydelse.

Desuden kan det være relevant med oplysning ifølge 
IAS 24 om pensionsydelser til nøglepersoner i ledelsen 
og transaktioner med nærtstående parter (pensions-
fond) samt eventualforpligtelser vedr. pensionsordnin-
ger ifølge IAS 37.

Oplysninger i regnskabet
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Fratrædelsesgodtgørelser dækker over to typer af godt-
gørelser, herunder godtgørelse udbetalt for udført arbej-
de og godtgørelse udbetalt i forbindelse med fratrædel-
se.

Fratrædelsesgodtgørelse indregnes som en forpligtelse 
på det tidligste tidspunkt af

1) tidspunktet, hvor virksomheden ikke længere kan 
trække tilbuddet om fratrædelsesgodtgørelse 
tilbage, og

2) tidspunktet for indregning af tilknyttede hensatte 
forpligtelser til omstrukturering, jf. IAS 37, Hensatte 
forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver

I førstnævnte tilfælde er dette, når virksomheden er påvi-
seligt (fx legalt eller kontraktligt) forpligtet til at yde godt-
gørelse til medarbejdere i forbindelse med opsigelse, el ler 
når virksomheden har tilbudt medarbejdere favorable fra-
trædelsesordninger for at tilskynde til førtidig fratræ delse, 
og når dette er accepteret af medarbejderen.

I sidstnævnte tilfælde skønnes virksomhedens for-
pligtelse ud fra det antal medarbejdere, som forventes at 
acceptere tilbuddet. Endvidere skal virksomheden udar-
bejde en detaljeret, formel plan for fratrædelserne og må 
ikke have nogen realistisk mu lighed for at trække planen 
tilbage. Forventes hele godtgørel sen udbetalt mere end 
12 måneder efter balancedagen, indreg nes forpligtelsen 
til dens tilbagediskonterede værdi.

Fratrædelsesgodtgørelser (ved opsigelse eller førtidig fratrædelse)

IAS 19 indeholder ikke specifikke oplysningskrav for 
langfristede personaleydelser, men henviser i stedet til 
andre standarder, fx hvis den tilknyttede omkostning 
er så væsentlig for forståelsen af årsrapporten, at op-

lysning herom er krævet efter IAS 1. Desuden kan det 
være relevant med oplysning ifølge IAS 24 om perso-
naleydelser til nøglepersoner i ledelsen.

Oplysninger i regnskabet 

Andre langfristede personaleydelser omfatter fx jubilæ-
ums- eller tilsvarende langfristede godtgørelser samt bo-
nusordninger e.l., der ikke forventes fuldt udbetalt inden 
12 måneder efter balancedagen.

Standardens krav til indregning og måling af disse ydel ser 
er væsentligt mindre omfattende end for pensions-
ordninger. Forpligtelsen måles til nutidsværdien på ba-
lancedagen, fratrukket dagsværdien af de eventuelle akti-
ver, som direkte skal afdække forpligtelsen, og 
aktu armæssige gevinster og tab indregnes straks i resulta-
tet.

Dette indebærer fx, at en virksomhed ifølge IAS 19 skal 
indregne en hensat forpligtelse til jubilæumsgodtgørelser, 
som den er retligt eller faktisk forpligtet til at afholde i til-
fælde af medarbejderens jubilæum, i takt med optjenin-
gen heraf. Dette skyldes, at en ordning, der giver ret til 
udbetaling af jubilæumsgodtgørelser efter nærmere an-
givne beskæftigelsesperioder, reelt er en ydelsesbaseret 
ordning, uanset at den fremtidige ydelse (jubilæumsgodt-
gørelsen) er betinget af, at den ansatte fortsat er ansat på 
et givet fremtidigt tidspunkt. Når forpligtelsens størrelse 
måles, tages der imidlertid hensyn til sandsynligheden for, 
at ansatte aldrig vil opnå at være ansat i en periode, som 
berettiger til udbetaling af jubilæumsgratiale.

Andre langfristede personaleydelser (ved fortsat ansættelse)
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Oplysninger i regnskabet

IAS 19 indeholder ikke specifikke oplysningskrav for 
fratrædelsesgodtgørelser. Oplysning kan være relevant 
ifølge IAS 37. Hensatte forpligtelser, eventuelforplig
telser og eventuelaktiver, om eventualforpligtelser og 

ifølge IAS 1 og IAS 24. som nævnt ovenfor vedrøren-
de andre langfristede personaleydelser til nøgleperso-
ner i ledelsen.



IAS 20
Omhandler Offentlige tilskud og oplysning om andre former for offentlig støtte

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 12, Koncessionsaftaler
 SIC–10, Offentlig støtte – ingen konkret forbindelse til driftsaktiviteter 
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Standarden foreskriver den regnskabsmæssige behand-
ling af og oplysninger om offentlige tilskud samt oplys-
ninger om andre former for offentlig støtte.

Offentlige tilskud skal indregnes, når det er rimeligt sik-
kert, at virksomheden vil opfylde de tilknyttede betingel-
ser, og at tilskuddene vil blive modtaget. 

Et eftergivelseslån fra en offentlig myndighed behandles 
som offentligt tilskud, når der er rimelig sikkerhed for, at 
virksomheden vil opfylde betingelserne for at få eftergi-
vet lånet. Som udgangspunkt skal et eftergivelseslån 
derfor passiveres, indtil betingelserne for at få det efter-
givet er opfyldt. 

Fordelen ved et lån fra en offentlig myndighed med en 
rente under markedsrenten behandles som et offentligt 
tilskud. Fordelen måles til forskellen mellem lånets værdi 
på lånetidspunktet, som opgøres i overensstemmelse 
med IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og må
ling, og det modtagne beløb. 

Ifølge IFRIC 12 skal eventuelle aktiver, som en virksomhed 
modtager fra det offentlige som en del af betalingen for 
de ydelser, som virksomheden leverer i henhold til en kon-
cessionsaftale, ikke behandles som et offentligt tilskud.

Offentlige tilskud skal indtægtsføres i resultatet på et sy-
stematisk grundlag over de regnskabsår, der er nødven-
dige for, at tilskuddene kan modsvare de omkostninger, 
der er ydet tilskud til. Tilskuddene må ikke krediteres di-
rekte på egenkapitalen. 

SIC–10 foreskriver, at selvom der ikke foreligger betin-
gelser, der specifikt knytter sig til virksomhedens driftsak-
tiviteter (ud over kravet om at drive virksomhed inden 
for visse regioner eller brancher, fx egnsudviklingsstøtte), 
skal sådanne offentlige tilskud ikke krediteres direkte på 
egenkapitalen. 

Offentlige tilskud til aktiver indregnes i balancen enten 
som en periodeafgrænsningspost eller ved at fratrække 
tilskuddet i aktivets regnskabsmæssige værdi. Er der tale 
om afskrivningsberettigede aktiver, skal det eventuelt 
passiverede tilskud indtægtsføres i samme takt, som ak-
tivet afskrives. 

Offentlige tilskud, der ydes som kompensation for allere-
de afholdte omkostninger eller tab, uden at dette med-
fører yderligere fremtidige omkostninger, skal indtægts-
føres i resultatet i det regnskabsår, hvori det tildeles. 

Tilbagebetaling af offentlige tilskud skal regnskabsmæs-
sigt behandles som ændring af regnskabsmæssige skøn 
ifølge IAS 8, Anvendt regnskabspraksis, ændringer i 
regnskabsmæssige skøn og fejl. 

Tilbagebetaling af tilskud vedrørende indkomst modreg-
nes først i periodeafgrænsningsposter, der er forbundet 
med tilskuddet. Overstiger tilbagebetalingen en sådan 
periodeafgrænsningspost, eller er der ingen periodeaf-

IAS 20 
– Offentlige tilskud og 
oplysning om andre former 
for offentlig støtte

Indregning
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grænsningspost, omkostningsføres tilbagebetalingen di-
rekte i resultatet. 

Tilbagebetaling af et tilskud vedrørende et aktiv skal po-
steres som en forøgelse af aktivets regnskabsmæssige 

værdi eller som en reduktion af periodeafgrænsningspo-
sten med det beløb, der skal betales tilbage. De samlede 
yderligere afskrivninger, der ville være omkostningsført 
til dato, hvis virksomheden ikke havde modtaget tilskud-
det, indregnes straks som en omkostning. 

Der skal gives følgende oplysninger: 
• Anvendt regnskabspraksis for offentlige tilskud, 
 herunder hvilken præsentationsform der 
 anvendes i regnskabet.
• Arten og omfanget af de offentlige tilskud, der er 
 indregnet i regnskabet samt angivelse af andre 
 former for offentlig støtte, som virksomheden har 

 draget direkte nytte af. Eksempler på ikke 
 indregnet offentlig støtte, der skal oplyses, er 
 vederlagsfri rådgivning og garantistillelser, der 
 ikke kan måles med rimelig sikkerhed.
• Uopfyldte forpligtelser og eventualposter 
 vedrørende indregnet offentlig støtte.

Oplysninger i regnskabet 
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IAS 21
Omhandler Valutaomregning

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 16, Regnskabsmæssig afdækning af valutarisikoen i en investering i en 
 udenlandsk enhed
 SIC–7, Indførelse af euroen
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Formålet med IAS 21 er at fastsætte de regnskabsmæs-
sige bestemmelser for transaktioner og mellemværender 
i fremmed valuta, omregning af udenlandske aktiviteter, 
og hvordan virkningen af ændringer i valutakurser skal 
indregnes i regnskabet.  

Herunder er fastlæggelsen af den funktionelle valuta en 
central problemstilling i IAS 21, der også fastsætter reg-
ler for anvendelse af en anden præsentationsvaluta end 
den funktionelle valuta.

Præsentationsvaluta
Den regnskabsaflæggende virksomhed kan vælge at 
præsentere sit regnskab i en hvilken som helst valuta. 
Virksomheden kan fx vælge at aflægge sit regnskab i 
virksomhedens funktionelle valuta, eller den kan vælge 
valutaen i det land, hvor virksomhedens modervirksom-
hed er hjemmehørende. 

Præsenterer en virksomhed sit regnskab i en anden valu-
ta end den funktionelle valuta, skal regnskabet omreg-
nes til præsentationsvalutaen efter ”nettoinvesterings-
metoden”, som er beskrevet nedenfor.

Derudover kan virksomheden vælge at give supplerende 
oplysninger i en anden valuta end præsentationsvaluta-
en (fx oplysning om hoved- og nøgletal i euro som sup-
plement til oplysningerne i danske kroner) af hensyn til 
regnskabsbrugeren (såkaldt “convenience translation”). 
Ved sådanne omregninger kræves der ikke anvendelse af 
særlige bestemmelser. Det skal dog fremgå tydeligt, at 
disse omregninger ikke er sket i overensstemmelse med 
IFRS.

IAS 21 
– Valutaomregning

En virksomheds funktionelle valuta er den valuta, 
der anvendes ved målingen af de enkelte transaktio-
ner, som indgår i regnskabet. 

Den funktionelle valuta er ofte den samme som virk-
somhedens bogføringsvaluta (forstået som den va-
luta, de enkelte transaktioner registreres i), men dette 
behøver ikke altid være tilfældet.

En virksomheds præsentationsvaluta er den valuta, 
som virksomheden har valgt at aflægge sit regnskab i. 

Fremmed valuta er en valuta, der er forskellig fra 
virksomhedens funktionelle valuta.

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

ÅRL skelner ikke mellem målingsvaluta og præsenta-
tionsvaluta.

Efter ÅRL skal indregning, måling og oplysninger 
foretages i danske kroner eller euro, dog kan virk-
somheden vælge en anden fremmed valuta, der er 
relevant for henholdsvis virksomheden og virksom-
hedens koncern.
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Funktionel valuta
Den regnskabsaflæggende virksomhed (modervirksom-
heden) og dattervirksomheder, associerede virksomhe-
der, joint ventures og filialer skal hver især fastlægge de-
res funktionelle valuta. Den funktionelle valuta behøver 
ikke være – og vil ofte ikke være – den samme for de en-
kelte enheder i en koncern med udenlandske aktiviteter.

Når virksomheden fastlægger sin funktionelle valuta, 
skal følgende faktorer tages i betragtning:

• Den valuta, der har den væsentligste indvirkning på 
 virksomhedens salgspriser for varer og tjenesteydelser.
• Den valuta, der har den væsentligste indvirkning på 
 løn-, materiale- og andre omkostninger, som er 
 forbundet med levering af varer og tjenesteydelser.

Derudover kan den valuta, som virksomhedens finansie-
ring optages i, og den valuta, som indbetalinger fra 
driftsaktiviteter normalt modtages i, være indikatorer for 
fastlæggelsen af den funktionelle valuta.

Når den funktionelle valuta for en udenlandsk enhed 
skal fastlægges, skal det desuden vurderes, om enheden 
opererer uafhængigt af den regnskabsaflæggende virk-
somhed. Følgende faktorer indikerer, at enhedens funk-
tionelle valuta er den samme som for den regnskabsaf-
læggende virksomhed (fx modervirksomheden):

• Den udenlandske virksomheds aktiviteter udøves 
 som en forlængelse af den regnskabsaflæggende 
 virksomheds aktiviteter frem for at blive udøvet med 
 en væsentlig grad af uafhængighed.
• Transaktioner med den regnskabsaflæggende 
 virksomhed udgør en stor del af den udenlandske 
 virksomheds aktiviteter.
• Pengestrømme fra den udenlandske virksomheds 
 aktiviteter påvirker direkte pengestrømmene i den 
 regnskabsaflæggende virksomhed.
• Den udenlandske virksomhed kan ikke indfri 
 eksisterende og sædvanligvis forekommende 
 forpligtelser, uden at den regnskabsaflæggende 
 virksomhed stiller midler til rådighed.

Transaktioner i fremmed valuta skal ved første indreg-
ning registreres i virksomhedens funktionelle valuta til 
transaktionsdagens kurs (typisk spotkursen). Det tillades 
imidlertid i praksis, at virksomheden anvender en gen-
nemsnitlig, periodevis fastsat kurs, så længe den ikke af-
viger væsentligt fra transaktionsdagens kurs. 

Valutakursdifferencer vedrørende transaktioner i frem-
med valuta, der er opstået og afregnet i samme periode, 
skal indregnes i resultatet – normalt som en finansiel 
post. 

Transaktioner i fremmed valuta, som ikke er afregnet in-
den for samme periode, omregnes på efterfølgende ba-
lancedage på følgende måde: 

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

ÅRL skelner ikke mellem funktionel valuta og 
 præsentationsvaluta. ÅRL skelner derimod mellem 
integrerede udenlandske enheder og selvstændige 

udenlandske enheder. Der er ingen praktisk forskel 
mellem IAS 21 og ÅRL, idet selvstændige udenland-
ske enheder omregnes, som om de har en anden 
funktionel valuta end koncernen, hvorimod integre-
rede virksomheder anses for at have samme funktio-
nelle valuta som koncernen.

Transaktioner i fremmed valuta
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• Monetære poster omregnes til balancedagens kurs. 
 Forskellen mellem det således omregnede beløb og 
 det beløb, hvortil transaktionen blev bogført på 
 transaktionsdagen, eller hvortil den var indregnet i 
 sidste regnskab, skal indregnes i resultatet – normalt 
 som en finansiel post. 
• Ikke-monetære poster, som måles med 
 udgangspunkt i historisk kostpris, omregnes til 
 transaktionsdagens kurs. Fx: materielle anlægs-
 aktiver, varebeholdninger og visse egenkapital-
 instrumenter. 
• Ikke-monetære poster, som omvurderes til 
 dagsværdi, omregnes ved at anvende gældende 
 valutakurser på det tidspunkt, hvor omvurderingen 
 foretages. 

Valutakursforskelle skal som udgangspunkt indregnes 
som indtægt eller omkostning i den periode, de er op-
stået. Dog skal valutakursforskelle, der vedrører en mo-
netær post, som i realiteten er en del af virksomhedens 
nettoinvestering i en udenlandsk enhed, indregnes i øv-
rig totalindkomst i koncernregnskabet. I modervirksom-
hedens separate regnskab indregnes denne valutakursre-
gulering dog i resultatet. Indregning i øvrig total  indkomst 
i koncernregnskabet kan ske, uanset hvilken valuta mel-
lemværendet er fastlagt i, blot det er en anden valuta 
end den funktionelle valuta for modervirksomheden, og 
uanset hvilken koncernvirksomhed mellemværendet er 
indgået med. Fx kan et mellemværende være indgået 
med et søsterselskab.

Præsenterer en virksomhed sit regnskab i en anden valu-
ta end den funktionelle valuta, skal regnskabet omreg-
nes til præsentationsvalutaen efter nedenstående ret-
ningslinjer. Ligeledes skal regnskabet for en udenlandsk 
enhed, der medtages i den regnskabsaflæggende virk-
somheds koncernregnskab, omregnes fra den funktio-
nelle valuta til den valuta, den regnskabsaflæggende 
virksomhed præsenterer sit regnskab i. Omregningen 
sker efter følgende retningslinjer (“nettoinvesteringsme-
toden”):

• Samtlige aktiver og forpligtelser (både monetære og 
 ikke-monetære) omregnes til balancedagens kurs. 
• Indtægter og omkostninger omregnes til 
 transaktionsdagens kurs (eller gennemsnitskurser). 
• Valutakursdifferencer, der opstår som følge af om-

regning af totalindkomstopgørelsen fra transaktions-
dagens kurs til balancedagens kurs, og ved omreg-
ning af egenkapitalen primo til balancedagens kurs, 
indregnes i totalindkomstopgørelsen under øvrig to-
talindkomst. 

• Valutakursdifferencer, der opstår som følge af 
 ændringer, som er foretaget direkte i den 
 udenlandske enheds egenkapital, indregnes i 
 totalindkomstopgørelsen under øvrig total indkomst.

Ved salg af kapitalandele i en udenlandsk enhed, der 
medfører tab af kontrol, skal den akkumulerede virkning 
af de omregningsdifferencer vedrørende den pågælden-
de virksomhed, der er indregnet i øvrig totalindkomst og 
henført til en særskilt reserve, overføres til resultatet i 
den samme periode, som gevinst eller tab fra salg af en-
heden resultatføres. 

Eventuelle reguleringer af aktiver og forpligtelser til 
dagsværdi samt goodwill ved erhvervelse af en uden-
landsk virksomhed behandles som aktiver og forpligtel-
ser i den udenlandske virksomhed. Både reguleringerne 
og goodwillen skal således angives i den udenlandske 
virksomheds funktionelle valuta og omregnes til præsen-
tationsvalutaen i overensstemmelse med de bestemmel-
ser, der er skitseret ovenfor. Dvs. at goodwill skal omreg-
nes til balancedagens kurs efter IAS 21.

 Omregning af et regnskab fra den funktionelle  
 valuta til en anden præsentationsvaluta
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Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Ifølge ÅRL kan en virksomhed vælge at omregne 
goodwill og mer-/mindreværdier på udenlandske en-

heder enten til balancedagens kurs eller til kursen på 
anskaffelsestidspunktet.

Det må som udgangspunkt forventes, at en virksomhed 
foretager den løbende bogføring i sin funktionelle valu-
ta. Har en udenlandsk enhed en funktionel valuta, der er 
forskellig fra det pågældende lands valuta, kan landets 
eventuelle krav om bogføring i landets valuta betyde, at 
bogføringen ikke foretages i enhedens funktionelle valu-
ta. I disse tilfælde skal regnskabet for den udenlandske 
enhed i første omgang omregnes til enhedens funktio-
nelle valuta, som om bogføringen var foretaget i den 
funktionelle valuta. Her anvendes ”temporalmetoden”, 
som indebærer, at

• monetære poster omregnes til balancedagens kurs 
• ikke-monetære poster, der er målt til historisk 
 kostpris, omregnes til transaktionsdagens kurs 

• ikke-monetære poster, der har været genstand for 
 op- eller nedskrivning til dagsværdi, omregnes til 
 valutakursen på tidspunktet, hvor denne værdi blev 
 opgjort 
• indtægter og omkostninger omregnes til 
 transaktionsdagens kurs – bortset fra resultatposter, 
 der er afledt af ikke-monetære poster, som er 
 omregnet til den oprindelige transaktionsdags kurser 
 (fx afskrivninger og vareforbrug). 

Valutakursdifferencer, der opstår ved omregningen, ind-
regnes i resultatet – normalt under finansielle poster.

SIC–7 foreskriver, at kravene i IAS 21 skal iagttages, når 
en virksomhed går over til at anvende euroen som funk-
tionel valuta. Dvs. at 

• monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta 
 fortsat skal omregnes til balancedagens kurs 
• akkumulerede valutakursforskelle vedrørende 
 omregning af udenlandske enheder skal forblive 
 klassificeret som egenkapital 

• valutakursforskelle, der vedrører omregning af 
 forpligtelser i deltagerlandenes valutaer til euro, skal
 ikke indregnes i de tilknyttede aktivers 
 regnskabsmæssige værdi.

Omregning af et regnskab, hvis bogføringen foretages  
i en anden valuta end den funktionelle valuta

Overgang til at anvende euroen som funktionel valuta
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Der skal ifølge IAS 21 bl.a. oplyses om
 
• valutakursdifferencer indeholdt i resultatet 
• nettovalutakursdifferencer, der er indregnet i 
 øvrig totalindkomst og henført til en særskilt 
 reserve under egenkapitalen, og en afstemning 
 heraf, der viser åbningssaldoen, periodens be-
 vægelse og saldoen ved periodens slutning. 

Det skal også angives, om præsentationsvalutaen er 
en anden end den funktionelle valuta – og årsagen 
hertil. 

Endvidere skal der oplyses om eventuelle ændringer i 
den funktionelle valuta i den regnskabsaflæggende 
virksomhed eller i en væsentlig udenlandsk virksom-
hed – samt årsagen hertil.

IFRIC 16 omhandler regnskabsmæssig afdækning af va-
lutarisikoen på en investering i en udenlandsk enhed. 
Fortolkningsbidraget giver vejledning om, hvilke valuta-
eksponeringer der kan afdækkes, herunder beløbets 
størrelse samt hvor i koncernen afdækningsinstrumenter-
ne kan placeres. 

Det er alene valutarisici, der opstår som følge af forskelle 
mellem den udenlandske enheds funktionelle valuta og 
modervirksomhedens funktionelle valuta, der kan afdæk-

kes. Forskelle i forhold til præsentationsvalutaen kan så-
ledes ikke afdækkes regnskabsmæssigt. 

Afdækningsinstrumentet kan placeres i hvilken som helst 
virksomhed i koncernen, dog ikke i den udenlandske en-
hed selv. Afdækningens effektivitet skal dog altid måles i 
forhold til modervirksomhedens funktionelle valuta. Der-
udover indeholder fortolkningen vejledning til, hvilket be-
løb der skal recirkuleres fra egenkapitalen til resultatet, når 
investeringen i den udenlandske enhed afhændes.

Afdækning af valutarisiko på investering i udenlandsk enhed

Oplysninger i regnskabet 



IAS 23
Omhandler Låneomkostninger

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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Formålet med denne standard er at foreskrive den regn-
skabsmæssige behandling af låneomkostninger. 

Ifølge IAS 23 skal låneomkostninger, som er direkte 
knyttet til anskaffelse, opførelse eller produktion af et 

kvalificerende aktiv, indregnes som en del af kostprisen 
for aktivet. Andre låneomkostninger skal omkostnings-
føres i den periode, de vedrører.

Et kvalificerende aktiv er et aktiv, hvor der kræves bety-
delig tid til at gøre det klar til dets planlagte anvendelse 
eller salg, fx produktionsanlæg, elværker og investe-
ringsejendomme.

Aktiveringsberettigede låneomkostninger er alene de 
faktisk afholdte nettolåneomkostninger, som virksomhe-
den ville have undgået, hvis der ikke var afholdt omkost-
ninger til det kvalificerende aktiv. I de tilfælde hvor der 
ikke foreligger en direkte sammenhæng mellem lånet og 

det pågældende aktiv, opgøres de aktiveringsberettigede 
låneomkostninger ved at anvende en aktiveringssats 
(nogle gange også benævnt en kalkulationsrente). Akti-
veringssatsen beregnes som det vejede gennemsnit af 
de låneomkostninger, der kan knyttes til udestående lån, 
bortset fra lån der er specielt optaget for at anskaffe et 
kvalificerende aktiv. Låneomkostninger, der aktiveres i en 
periode, må ikke overstige de faktisk afholdte låneom-
kostninger i den samme periode. 

IAS 23 
– Låneomkostninger

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

IAS 23 kræver, at låneomkostninger, som er direkte 
knyttet til anskaffelse, opførelse eller produktion af 

et kvalificerende aktiv, indregnes som en del af kost-
prisen for aktivet.  Efter ÅRL er dette alene en mulig-
hed, ikke et krav. 

Virksomheden skal oplyse om:
• de låneomkostninger, der er aktiveret i 
 perioden

• den aktiveringssats, der er anvendt til at opgøre 
 aktiveringsberettigede låneomkostninger.

Oplysninger i regnskabet 



IAS 24
Omhandler Oplysninger om nærtstående parter

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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Formålet med IAS 24 er at henlede opmærksomheden 
på, at virksomhedens resultat og dens økonomiske ud-

vikling og stilling kan være påvirket af nærtstående par-
ter og transaktioner med disse.

IAS 24
– Oplysninger om
nærtstående parter

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Ifølge ÅRL skal der alene gives oplysninger om trans-
aktioner med nærtstående parter, der ikke er indgået 
på normale markedsvilkår. IAS 24 indeholder ikke en 
tilsvarende undtagelsesmulighed.

Ifølge ÅRL kan en modervirksomhed undlade at op-
lyse om transaktioner, der er indgået mellem moder-
virksomheden og dens helejede dattervirksomheder. 

IAS 24 indeholder ikke en tilsvarende 
undtagelsesmulig hed.

Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende nært-
stående parter og transaktioner med disse.

Transaktioner og mellemværender mellem en virksom-
hed og andre virksomheder i samme koncern skal oply-

ses i den enkelte virksomheds separate regnskab. I kon-
cernregnskabet elimineres koncerninterne transaktioner, 
hvorfor disse ikke skal oplyses heri.

IAS 24 indeholder en definition af “nærtstående parter” 
for henholdsvis personer og virksomheder. 

En person eller dennes nære familie anses for at være 
nærtstående til den regnskabsaflæggende virksomhed, 

hvis de enten har kontrol, fælles kontrol eller betydelig 
indflydelse over virksomheden eller er repræsenteret i le-
delsen i virksomheden eller moderselskabet til virksom-
heden. 

Anvendelsesområde
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Forbindelser mellem nærtstående parter
Forbindelser mellem modervirksomheder og dattervirk-
somheder skal oplyses, uanset om der har været trans-
aktioner mellem disse parter. En dattervirksomhed skal 
oplyse navnet på sin umiddelbare og sin ultimative ejer. 
Hvis hverken ejeren eller den ultimative ejer offentliggør 
regnskaber, skal navnet på den øverste af de mellemlig-
gende ejere, der offentliggør regnskaber, også oplyses.

Transaktioner mellem nærtstående parter 
Hvis der har været transaktioner mellem nærtstående 
parter, skal virksomheden oplyse om karakteren af for-
bindelsen mellem de nærtstående parter. Desuden skal 
der gives de informationer om transaktioner og mellem-
værender, der er nødvendige for at forstå forholdets 
mulige indvirkning på regnskabet. Oplysningerne skal 
som minimum omfatte:

(a) Transaktionernes beløbsmæssige omfang 
(b) Den beløbsmæssige størrelse af mellemværender og 

betingelserne for disse, herunder om der er stillet 
sikkerhed, hvordan mellemværenderne skal afregnes 
og en beskrivelse af afgivne eller modtagne garantier

(c) Nedskrivning af tilgodehavender i forhold til den 
beløbsmæssige størrelse af tilgodehavenderne

(d) Periodens omkostningsførte tab og hensættelser til 
tab på tilgodehavender hos nærtstående parter.

Ovenstående oplysninger skal opdeles i kategorier af 
nærtstående parter i form af modervirksomheden, virk-
somheder med fælles kontrol over eller betydelig indfly-
delse på virksomheden, dattervirksomheder, associerede 
virksomheder, joint ventures, hvori virksomheden er ven-
turedeltager, nøglepersoner i ledelsen hos virksomheden 
eller modervirksomheden og andre nærtstående parter.

Poster af ensartet karakter kan oplyses samlet, medmin-
dre særskilt oplysning er nødvendig for at forstå transak-
tionernes indvirkning på regnskabet.

En virksomhed anses for at være nærtstående til den 
regnskabsaflæggende virksomhed i følgende tilfælde:

i) Virksomheden og den regnskabsaflæggende 
virksomhed er medlem af samme koncern (hvilket vil 
sige, at hver modervirksomhed, dattervirksomhed 
eller søstervirksomhed er nærtstående til hinanden) 

ii)  En virksomhed er en associeret virksomhed eller et 
joint venture til den anden virksomhed (eller en 
associeret virksomhed eller et joint venture i forhold 
til en koncern, som den anden virksomhed er 
medlem af)

iii) Begge virksomheder er joint venture i forhold til 
samme tredjepart 

iv) En virksomhed er joint venture i forhold til en tredje 
virksomhed, og den anden virksomhed er en 
associeret virksomhed i forhold til den tredje 
virksomhed 

v) Virksomheden er en pensionsordning for ansatte i 
enten den regnskabsaflæggende virksomhed eller 
en virksomhed, der er en nærtstående part til den 
regnskabsaflæggende virksomhed. Hvis den 
regnskabsaflæggende virksomhed selv er en sådan 
ordning, er de finansierende arbejdsgivere også 
nærtstående parter til den regnskabsaflæggende 
virksomhed 

vi) Virksomheden er kontrolleret af eller er under fælles 
kontrol af en nærtstående person jf. ovenfor 

vii) En nærtstående person med kontrol eller fælles 
kontrol over den regnskabsaflæggende virksomhed 
har betydelig indflydelse på virksomheden eller er 
nøgleperson i virksomhedens (eller virksomhedens 
modervirksomheds) ledelse

Oplysninger i regnskabet
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Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Ifølge  IAS 24 kræves det, at en oplysning om, at 
transaktioner er gennemført på markedsvilkår, skal 

kunne dokumenteres. Dette er ikke et krav i ÅRL.
Derimod skal der ifølge ÅRL ikke gives oplysninger 
om trans aktioner med nærtstående parter, som er 
gennem ført på normale markedsvilkår.

Oplysning om, at transaktioner med nærtstående parter 
er gennemført på markedsvilkår, må alene gives, hvis så-
danne vilkår kan dokumenteres.

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Set i forhold til ÅRL indeholder IAS 24 mere detaljere-
de krav til oplysninger om transaktio ner med nærtstå-
ende parter, herunder krav om beløbsangivelse af 
transaktioner og mellemværender, betingelser og vilkår 

for mellemværender med nært stående parter, størrel-
sen af hensættelser til tab og omkostningsførte tab i 
perioden. Desuden er der i IAS 24 krav om, at oplys-
ningerne opdeles i kategori er af nærtstående parter.

Der findes ikke samme lempelser for statskontrollere-
de virksomheder i ÅRL som i IAS 24.

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

IAS 24 indeholder mere detaljerede krav til specifika-
tion af ledelsesaflønning end ÅRL.

Ifølge ÅRL skal der det samlede vederlag til hen-
holdsvis den registrerede bestyrelse og den registre-

rede direktion oplyses. Ifølge IAS 24 skal der oplyses 
om vederlag til nøglepersoner i ledelsen, hvilket kan 
omfatte ledelsesmedlemmer udover den registrerede 
bestyrelse og direktion. 

Begge oplysninger skal gives i et regnskab aflagt ef-
ter IFRS.

Aflønning af nøglepersoner i ledelsen
Vederlag til nøglepersoner i ledelsen skal oplyses samlet 
for ledelsen og for hver af følgende kategorier:

(a) Kortfristede personaleydelser
(b) Pensionsordninger
(c) Andre langfristede personaleydelser
(d) Fratrædelsesgodtgørelser
(e) Aktiebaserede aflønningsordninger.

Lempelse for statskontrollerede virksomheder
Statskontrollerede virksomheder er undtaget fra det ge-
nerelle oplysningskrav om transaktioner med nærtståen-
de parter for så vidt angår transaktioner med

1) den stat, som har kontrol, fælles kontrol over eller 
betydelig indflydelse på den regnskabsaflæggende 
virksomhed, og 

2) transaktioner med virksomheder, der er underlagt 
samme stats kontrol, fælles kontrol eller betydelige 
indflydelse.

Hvis virksomheden gør brug af lempelserne, skal der 
som minimum gives

1) oplysning om navnet på den pågældende stat og 
graden af indflydelse

2) tilstrækkelige oplysninger om art og omfang af 
transaktionerne.



IAS 26
Omhandler Regnskabsaflæggelse for pensionskasser

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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IAS 26 omhandler målings- og oplysningskravene for 
pensionskassers selvstændige regnskabsaflæggelse. An-
dre internationale regnskabsstandarder gælder for for-
hold, der ikke er reguleret i denne standard.

Den regnskabsmæssige behandling af pensionsordnin-
ger og andre personaleydelser i arbejdsgiverens regn-
skab er omfattet af IAS 19, Personaleydelser.

En pensionsordning er en ordning, hvor en virksomhed 
sikrer de ansatte økonomiske ydelser (årlig indtægt eller 
engangsbeløb) efter ansættelsens ophør.

Indholdet af regnskabet for en pensionskasse afhænger 
af, om pensionsordningen er bidragsbaseret eller ydel-
sesbaseret. 

En pensionsordning er bidragsbaseret, hvis pensionen til 
medarbejderen opgøres ud fra arbejdsgiverens indbeta-
linger til en pensionskasse sammen med pensionskas-
sens investeringsafkast. 

En pensionsordning er ydelsesbaseret, hvis medarbejde-
ren modtager pension, der er opgjort ud fra en formel, 
som normalt tager udgangspunkt i medarbejdernes ind-
tjening og/eller anciennitet.

IAS 26 
– Regnskabsaflæggelse for 
pensionskasser

Regnskabet for en pensionskasse med bidragsbaserede 
pensionsordninger skal indeholde en opgørelse over de 
nettoaktiver, som er disponible for ydelser, og en beskri-
velse af politikkerne for afdækning. Regnskabet vil sæd-
vanligvis indeholde en opgørelse over periodens transak-

tioner og investeringsafkast samt den finansielle stilling. 
Derudover vil regnskabet sædvanligvis indeholde en be-
skrivelse af væsentlige aktiviteter i perioden og betydnin-
gen af eventuelle ændringer til ordningen.

Regnskabet for en pensionskasse med ydelsesbaserede 
pensionsordninger skal indeholde en opgørelse over de 
nettoaktiver, som er disponible for ydelser. Derudover 
skal den aktuarmæssige nutidsværdi af lovede pensions-
ydelser indgå i opgørelsen, og den over- eller underdæk-
ning, der følger heraf, præsenteres. Oplysningen om nu-
tidsværdien af lovede pensionsydelser skal opdeles i 
ydelser, der hhv. er afhængige og ikke afhængige af fort-
sat ansættelse. Alternativt kan den aktuarmæssige nu-

tidsværdi af lovede fratrædelsesydelser vises i en note, 
eller der kan henvises til disse oplysninger i en tilhørende 
aktuarrapport.

Hvis der ikke er udarbejdet en aktuarmæssig vurdering på ba-
lancedagen, skal den senest foreliggende vurdering anvendes 
som grundlag, og vurderingstidspunktet skal oplyses. 

Bidragsbaserede pensionsordninger

Ydelsesbaserede pensionsordninger
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Pensionskassens investeringer skal måles til dagsværdi. 
For let omsættelige værdipapirer er dagsværdien lig med 
markedsværdien. I tilfælde hvor det ikke er muligt at 
skønne dagsværdien af pensionskassens investeringer, 
skal der gives oplysning om årsagen til, at dagsværdien 

ikke er anvendt. Aktiver med en fastsat udløbsdato, der 
er anskaffet med henblik på at matche pensionsforplig-
telserne, kan måles til amortiseret kostpris. Aktiver, der 
anvendes i driften af pensionskassen, behandles i over-
ensstemmelse med de relevante regnskabsstandarder.

Alle ordninger – måling af investeringer

Den aktuarmæssige nutidsværdi af lovede pensionsydel-
ser skal baseres på de ydelser, som ifølge ordningens be-
tingelser er lovet for arbejdsydelser, der er udført til dato, 
ved at anvende enten det nuværende lønniveau eller det 
forventede fremtidige lønniveau. Den anvendte metode 
skal oplyses. Virkningen af ændringer i de aktuarmæssi-
ge forudsætninger, som har haft en væsentlig indflydelse 

på den aktuarmæssige nutidsværdi af lovede pensions-
ydelser, skal også oplyses. 

Regnskabet skal indeholde oplysninger om sammenhæn-
gen mellem den aktuarmæssige nutidsværdi af lovede 
pensionsydelser og de nettoaktiver, som er disponible for 
ydelser, og  om politikkerne for afdækning af lovede 
ydelser. 

Regnskabet for en pensionskasse – hvad enten den 
dækker ydelsesbaserede eller bidragsbaserede pensi-
onsordninger – skal også indeholde følgende oplys-
ninger: 

• Opgørelse over ændringerne i de nettoaktiver, 
 som er disponible for ydelser 

• Oversigt over den væsentligste regnskabspraksis 
• Beskrivelse af pensionsordningen og virkningen af 
 ændringer af ordningen i regnskabsåret. 

IAS 26 indeholder yderligere vejledning om oplysnin-
ger, som kan indgå i regnskaber for pensionskasser.

Oplysninger i regnskabet 
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IAS 27 (2011 version)

Omhandler Regnskabsmæssig behandling af investeringer i dattervirksomheder, joint 
ventures og associerede virksomheder i det separate regnskab for en moder-
virksomhed eller en investor

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen

Bemærk  Dette kapitel vedrører IAS 27, Separate regnskaber, som IASB udsendte i 
maj 2011. Ifølge standarden træder den i kraft for regnskabsår der begynder 
1. januar 2013 eller senere. Ikrafttrædelsen er imidlertid i EU udskudt til 
regnskabsår, der begynder 1. januar 2014 eller senere, med mulighed for 
førtidsimplementering.

 IAS 27 (2008), Koncernregnskaber og separate regnskaber, som gælder i EU 
for regnskabsår, der begynder tidligere end 1. januar 2014, er beskrevet i 
det efterfølgende kapitel.
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IAS 27 foreskriver den regnskabsmæssige behandling af 
og oplysningskrav for investeringer i dattervirksomheder, 
joint ventures og associerede virksomheder i en modervirk-
somheds eller en investors separate regnskab.

Hvis en investor i fælles ledede virksomheder eller asso-
cierede virksomheder ikke besidder dattervirksomheder og 

derfor ikke er omfattet af reglerne i IFRS 10 om koncern-
regnskaber, er investorens regnskab ikke et separat regn-
skab i relation til IAS 27. I dette tilfælde følger den regn-
skabsmæssige behandling af joint ventures og associerede 
virksomheder bestemmelserne i IAS 28, In vesteringer i as
socierede virksomheder og joint ventures.

Separate regnskaber skal udarbejdes i overensstemmelse 
med gældende regnskabsstandarder. 

I modervirksomhedens eller investors separate regnskab 
skal investeringer i dattervirksomheder, joint ventures og 
associerede virksomheder enten måles til kostpris eller i 
overensstemmelse med IAS 39, Finan sielle instrumenter: 
Indregning og måling. Dette gælder, uanset om moder-
virksomheden udarbejder koncern regnskab eller er frita-
get herfor med henvisning til en overliggende moder-
virksomhed, der udarbejder kon cernregnskab. Hvis 
investor ikke er en modervirksom hed, skal investor udar-
bejde regnskab, hvori kapitalan dele i henholdsvis asso-
cierede virksomheder og joint ventures indregnes i over-
ensstemmelse med IAS 28.

Den valgte regnskabspraksis skal anvendes for alle inve-
steringer inden for den samme kategori.

Investeringer, som måles til kostpris og som klassificeres 
som anlægsaktiver bestemt for salg, skal behandles i 
overensstemmelse med bestemmelserne i IFRS 5, An
lægsaktiver bestemt for salg og ophørte aktiviteter. 

Investeringer, som måles i overensstemmelse med IAS 
39, skal fortsat måles i overensstemmelse hermed, når 
de klassificeres som anlægsaktiver bestemt for salg.

I tilfælde af en omstrukturering i en koncern, der gen-
nemføres ved etablering af en ny modervirksomhed, fx i
 forbindelse med en aktieombytning, skal den nye mo-
dervirksomhed opgøre kostprisen for dens dattervirk-
somhed til den regnskabsmæssige indre værdi ifølge 
den oprindelige modervirksomheds separate regnskab 
på omstruktureringstidspunktet, således at værdien af 
den oprindelige modervirksomhed ikke opskrives. Det er 
dog en forudsætning, at visse kriterier opfyldes, herun-
der at der ikke sker ændringer i ejerforholdene.

Hvis en virksomhed, i overensstemmelse med IAS 28, 
vælger at måle sine investeringer i associerede virksom-
heder eller joint ventures til dagsværdi via resultatet i 
henhold til IAS 39 eller hvis en modervirksomhed i over-
ensstemmelse med IFRS 10, Koncernregnskaber, skal 
måle sine investeringer i dattervirksomheder i henhold til 
IAS 39 (Investeringsselskaber), skal disse investeringer 
behandles på samme måde i det separate regnskab.

IAS 27 (2011)

– Separate regnskaber

Regnskabsmæssig behandling af investeringer i  
dattervirksom heder, joint ventures og associerede virksomheder i 

modervirksomhedens separate regnskab
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Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Ifølge ÅRL skal investeringer i dattervirksomheder og 
associerede virksomheder som udgangspunkt ind-
regnes i modervirksomhedens separate årsregnskab til 
kostpris ifølge ÅRL § 36 eller til dagsværdi, jf. ÅRL § 
41, men ifølge § 43a kan den regnskabsmæssige in-
dre værdi (equity-metoden) også vælges. Alle virk-
somheder, der har investering som hovedaktivi tet, kan 
i modervirksomhedens separate årsregnskab måle in-
vesteringer i dattervirksomheder og associe rede virk-
somheder til dagsværdi ifølge ÅRL § 38, hvis disse in-
vesteringer er omfattet af investeringsaktivi teten.

Equity-metoden er ifølge IFRS ikke tilladt i moder-
virksomhedens separate regnskab.

Ifølge ÅRL skal fællesledede virksomheder indregnes 
i modervirksomhedens separate årsregnskab efter de 
samme bestemmelser, som er beskrevet for associe-
rede virksomheder, medmindre virksomheden hæfter 
fuldt ud for alle eller for en forholdsmæssig andel af 
den fællesledede virksomheds forpligtelser, hvoref ter 
kapitalandelene kan indregnes ved pro rata-kon-
solidering.

Ifølge IFRS er pro rata-konsolidering ikke mulig i mo-
dervirksomhedens separate regnskab. Kapitalandele i 
joint ventures skal indregnes til kostpris eller 
dagsværdi i overensstemmelse med IAS 39.
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En virksomhed skal i sit separate regnskab give op-
lysninger i henhold til gældende regnskabsstandar-
der. 

Når en modervirksomhed i overensstemmelse med 
IFRS 10 vælger ikke at udarbejde koncernregnskab 
og i stedet udarbejder et separat regnskab, skal 
følgende oplysninger gives:

1. Det faktum, at der er tale om et separat 
regnskab og at undtagelsesbestemmelsen 
vedrørende udarbejdelse af koncernregnskab er 
anvendt

2. Oplysning om navn og hjemland for den 
overliggende modervirksomhed der udarbejder 
koncernregnskab i overensstemmelse med IFRS, 
samt adressen hvorfra koncernregnskabet kan 
rekvireres

3. Navn, hjemland, ejerandel og andel af stemmer, 
hvis denne er forskellig fra ejerandelen, for alle 
væsentlige dattervirksomheder, joint ventures og 
associerede virksomheder

4. Anvendt regnskabspraksis for kapitalandele i 
disse virksomheder.

Når en investeringsvirksomhed alene udarbejder et 
separat regnskab skal der gives oplysning herom. In-

vesteringsvirksomheden skal ligeledes give de oplys-
ninger, som kræves af IFRS 12, Oplysning om invol
vering i andre virksomheder, relateret til 
investeringsvirksomheder.

Når en modervirksomhed, som ikke er omfattet af 
undtagelsesbestemmelsen i IFRS 10 vedrørende ud-
arbejdelse af koncernregnskab, eller en investor med 
fælles kontrol over eller betydelig indflydelse på en 
investering udarbejder separat regnskab, skal moder-
virksomheden henholdsvis investoren identificere det 
regnskab, som er udarbejdet i overensstemmelse 
med IFRS 10, IFRS 11 eller IAS 28, som de relaterer 
sig til.

Desuden skal modervirksomheden henholdsvis inve-
storen i det separate regnskab oplyse om følgende:

1. Det faktum, at der er tale om et separat 
regnskab og grunden til at dette er udarbejdet, 
hvis det ikke er krævet ved lov.

2. Navn, hjemland, ejerandel og andel af stemmer, 
hvis denne er forskellig fra ejerandelen, for alle 
væsentlige dattervirksomheder, joint ventures og 
associerede virksomheder.

3. Anvendt regnskabspraksis for kapitalandele i 
disse virksomheder.

Oplysninger i regnskabet



IAS 27 (2008 version)

Omhandler Koncernregnskaber og regnskabsmæssig behandling af investeringer i 
 dattervirksomheder, fællesledede virksomheder og associerede 
 virksomheder i det separate regnskab for en modervirksomhed eller en investor

Tilhørende IFRIC/SIC SIC–12, Konsolidering – særlige virksomheder (SPEs – Special Purpose Entities) 

Bemærk Dette kapitel vedrører IAS 27, Koncernregnskaber og separate regnskaber, 
som IASB udsendte i januar 2008. IASB har i maj 2011 udsendt en ny ver-
sion af IAS 27, Separate regnskaber, som skal anvendes i EU for regnskabsår, 
der begynder 1. januar 2014 eller senere med mulighed for førtidsimple-
mentering.

 
 Den nye version af IAS 27, Separate regnskaber er beskrevet i det foregå-

ende kapitel.
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IAS 27 angiver regler for udarbejdelse og præsentation 
af koncernregnskaber.

Herudover foreskriver IAS 27 den regnskabsmæssige be-
handling af investeringer i dattervirksomheder, fællesle-
dede virksomheder og associerede virksomheder i en 
modervirksomheds eller en investors separate regnskab. 

Hvis en investor i fællesledede virksomheder eller asso-
cierede virksomheder ikke besidder dattervirksomheder 

og derfor ikke er omfattet af reglerne i IAS 27 om kon-
cernregnskaber, er investorens regnskab ikke et separat 
regnskab i relation til IAS 27. I dette tilfælde følger den 
regnskabsmæssige behandling af fællesledede virksom-
heder og associerede virksomheder bestemmelserne i 
hhv. IAS 31, Kapitalandele i joint ventures og IAS 28, In
vesteringer i associerede virksomheder.

En modervirksomhed skal udarbejde et koncernregn-
skab, der uden undtagelse indeholder alle dattervirk-
somheder, som er kontrolleret (dvs. underlagt bestem-
mende indflydelse) af modervirksomheden. 

Det vil fx sige, at dattervirksomheder, der er sat til salg, 
eller udelukkende er erhvervet med henblik på videre-
salg, også skal konsolideres.

Sådanne dattervirksomheder vil dog ofte falde ind under 
bestemmelserne i IFRS 5, Anlægsaktiver bestemt for salg 
og ophørte aktiviteter, hvorefter dattervirksomhedens 
aktiver og forpligtelser (efter relevante elimineringer) skal 
måles og præsenteres i koncernregnskabet i overens-
stemmelse med IFRS 5, og hvis dattervirksomheden ud-
gør en ophørt aktivitet, skal resultatet i dattervirksomhe-
den præsenteres som resultat fra ophørte aktiviteter. 

Modervirksomheder kan undlade at udarbejde koncern-
regnskab, hvis nærmere angivne betingelser er opfyldt. 
En af betingelserne er, at modervirksomhedens ultimati-
ve eller en mellemliggende modervirksomhed udarbej-

der koncernregnskab, der er tilgængelig for offentlighe-
den og er i overensstemmelse med de internationale 
regnskabsstander (IFRS).

IAS 27 (2008) 
– Koncernregnskaber og 
separate regnskaber

Præsentation af koncernregnskab

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Ifølge ÅRL kan visse dattervirksomheder holdes ude 
af konsolideringen, fx hvis betydelige og vedvarende 
hindringer i væsentlig grad begrænser modervirk-

somhedens udøvelse af sine rettigheder over datter-
virksomheden.

IAS 27 indeholder ikke tilsvarende undtagelser fra at 
medtage dattervirksomheder i konsolideringen.
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Der formodes at foreligge kontrol, når modervirksomhe-
den – direkte eller indirekte gennem dattervirksomheder – 
ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virk-
somhed, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, 
at et sådant ejerforhold ikke medfører kontrol over denne 
virksomhed. Der foreligger også kontrol, når modervirk-
somheden ejer halvdelen eller mindre end halvdelen af 
stemmerettighederne i en virksomhed, hvis der er: 

a. råderet over mere end halvdelen af stemme-
 rettighederne i kraft af en aftale med andre 
 investorer 
b. beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige 
 forhold i en virksomhed ifølge en vedtægt eller en 
 aftale 
c. beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af 
 medlemmerne i bestyrelsen, eller 
d. beføjelse til at afgive flertallet af stemmer ved møder 
 i bestyrelsen. 

SIC–12 foreskriver derudover, at særlige virksomheder 
og fonde, der er etableret med et særligt formål (SPEs – 
Special Purpose Entities), skal konsolideres, når indhol-
det af relationen mellem den regnskabsaflæggende virk-
somhed og SPE’en indikerer, at den kontrolleres af den 

regnskabsaflæggende virksomhed. Der kan fx foreligge 
kontrol, selv hvor en virksomhed kun besidder en lille el-
ler ingen del af SPE’ens egenkapital. Anvendelsen af be-
grebet kontrol kræver i hvert enkelt tilfælde, at der ud-
øves skøn over samtlige relevante faktorer. Eksempelvis 
kan følgende tilfælde indikere, at den regnskabsaflæg-
gende virksomhed udøver kontrol, og at SPE’en dermed 
skal konsolideres: 

a. Når SPE’ens aktiviteter i realiteten udføres på vegne 
 af virksomheden efter dennes specifikke forretnings-
 mæssige behov, således at virksomheden opnår for-
 dele fra SPE’ens aktiviteter. 
b. Når virksomheden i realiteten har beføjelser til at 
 opnå hovedparten af fordelene fra SPE’ens aktiviteter, 
 eller virksomheden ved etableringen af en “autopilot-
 mekanisme” har uddelegeret disse beføjelser. 
c. Når virksomheden i realiteten har ret til at opnå 
 hovedparten af fordelene fra SPE’en og derfor kan 
 blive udsat for risici, der er knyttet til dens aktiviteter.
d. Når virksomheden i realiteten bibeholder hovedparten 
 af de risici, der er knyttet til ejendomsret e.l. over 
 SPE’en eller dens aktiver for at opnå fordele fra dens 
 aktiviteter. 

Kontrol

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Ifølge ÅRL er det en betingelse for at undlade at ud-
arbejde koncernregnskab, at modervirksomhedens 
ultimative eller en mellemliggende modervirksomhed 
udarbejder koncernregnskab, der er tilgængeligt for 

offentligheden og i overensstemmelse med lovgiv-
ningen i et EU- eller EØS-land eller tilsvarende regler, 
herunder IFRS eller US GAAP.

Ifølge IFRS skal et overliggende koncernregnskab 
være udarbejdet efter IFRS, før en underkoncern kan 
undlade at udarbejde koncernregnskab.
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IAS 27 foreskriver, at alle potentielle stemmerettigheder 
(fx warrants og call-optioner), som aktuelt kan udnyttes 
eller konverteres, skal tages i betragtning ved den samle-
de vurdering af, om den regnskabsaflæggende virksom-
hed har kontrol over den anden virksomhed. 

Dog fastlægges den andel af dattervirksomhedens resul-
tat, der allokeres til modervirksomheden og minoritetsin-
teresserne ved udarbejdelsen af koncernregnskabet, ale-
ne på basis af den aktuelle ejerandel, medmindre 
modervirksomheden også opnår de økonomiske fordele 
fra de potentielle ejerinteresser. 

Når koncernregnskabet udarbejdes, skal koncerninterne 
mellemværender, transaktioner og urealiserede avancer 
elimineres fuldt ud. Urealiserede interne tab skal også 
elimineres, medmindre tabet er udtryk for værdiforrin-
gelse af det overførte aktiv. 

Hvis de virksomheder, som skal indgå i konsolideringen, 
har forskellige balancedage, skal der udarbejdes et sær-
skilt regnskab for dattervirksomhederne til brug for kon-
solideringen med samme balancedag som modervirk-
somheden, medmindre dette ikke er praktisk muligt. 

Hvis regnskabet for dattervirksomheden, som indgår i 
konsolideringen, er udarbejdet pr. en anden dato end 
modervirksomhedens balancedato, skal der reguleres for 
virkningen af væsentlige transaktioner eller begivenhe-
der, der finder sted mellem dattervirksomhedens og mo-
dervirksomhedens balancedato. Der må dog ikke være 
tale om en tidsmæssig forskel på mere end tre måneder. 

Koncernregnskabet skal udarbejdes efter ensartede 
regnskabsprincipper.

Ændringer i en modervirksomheds ejerandele i en dat-
tervirksomhed, som ikke medfører opnåelse eller ophør 
af kontrol, skal behandles som en egenkapitaltransakti-
on med ejerne. Forskellen mellem transaktionens veder-
lag og den regnskabsmæssige værdi heraf allokeres til 

modervirksomhedens andel af egenkapitalen. Der sker 
således hverken indregning af gevinst/tab ved salg af 
ejerandele eller indregning af yderligere goodwill ved 
køb af yderligere ejerandele. 

Når delvis afhændelse af ejerandele i en dattervirksom-
hed medfører ophør af kontrol, skal den tilbageværende 
ejerandel reguleres til dagsværdi på salgstidspunktet, og 

gevinst/tab ved henholdsvis afhændelse og måling af 
den resterende andel til dagsværdi indregnes i resultatet. 

Minoritetsinteresser skal i koncernregnskabet præsente-
res som en del af egenkapitalen, men adskilt fra moder-
virksomhedens andel af egenkapitalen. Minoritetsinte-
ressernes andel af koncernresultatet må ikke præsen-
teres som en indtægt eller udgift i totalindkomstop-

gørelsen, men skal vises som fordeling af henholdsvis 
årets resultat og årets totalindkomst. Minoritetsinteres-
sernes andel af totalindkomsten allokeres til minoritets-
interessernes andel af egenkapitalen, uanset om minori-
tetsinteressernes andel derved bliver negativ. 

Potentielle stemmerettigheder og allokering af ejerandele

Konsolideringsprocedurer

Erhvervelse og afhændelse af minoritetsandele

Ophør af kontrol 

Præsentation af minoritetsinteresser
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I modervirksomhedens eller investors separate regnskab 
skal investeringer i dattervirksomheder, fællesledede virk-
somheder og associerede virksomheder enten måles til 
kostpris eller i overensstemmelse med IAS 39, Finansielle 
instrumenter: Indregning og måling. Dette gælder, uan-
set om modervirksomheden udarbejder koncernregn-
skab eller er fritaget herfor med henvisning til en overlig-
gende modervirksomhed, der udarbejder 
koncernregnskab. Hvis investor ikke er en modervirk-
somhed, skal investor udarbejde regnskab, hvori kapi-
talandele i henholdsvis associerede og fællesledede virk-
somheder indregnes i overensstemmelse med IAS 28, 
Investeringer i associerede virksomheder og IAS 31, Ka
pitalandele i joint ventures.

Den valgte regnskabspraksis skal anvendes for alle inve-
steringer inden for den samme kategori.

I tilfælde af en omstrukturering i en koncern, der gen-
nemføres ved etablering af en ny modervirksomhed, fx i 

forbindelse med en aktieombytning, skal den nye mo-
dervirksomhed opgøre kostprisen for dens dattervirk-
somhed til den regnskabsmæssige indre værdi ifølge 
den oprindelige modervirksomheds separate regnskab 
på omstruktureringstidspunktet, således at værdien af 
den oprindelige modervirksomhed ikke opskrives. Det er 
dog en forudsætning, at visse kriterier opfyldes, herun-
der at der ikke sker ændringer i ejerforholdene.

Hvis investeringer i dattervirksomheder, fællesledede 
virksomheder eller associerede virksomheder i koncern-
regnskabet behandles efter bestemmelserne i IFRS 5 for 
anlægsaktiver bestemt for salg, skal de også i modervirk-
somhedens separate regnskab behandles i overensstem-
melse med IFRS 5 – og dermed præsenteres særskilt i 
balancen under kortfristede aktiver. Investeringer, som 
måles i overensstemmelse med IAS 39, skal fortsat måles 
i overensstemmelse hermed, når de klassificeres som an-
lægsaktiver bestemt for salg.

Regnskabsmæssig behandling af investeringer i dattervirksom- 
heder, fællesledede og associerede virksomheder i modervirksomhe-
dens separate regnskab

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Ifølge ÅRL skal investeringer i dattervirksomheder og 
associerede virksomheder som udgangspunkt ind-
regnes i modervirksomhedens separate årsregnskab 
til kostpris ifølge ÅRL § 36 eller til dagsværdi, jf. ÅRL 
§ 41, men ifølge § 43a kan den regnskabsmæssige 
indre værdi (equity-metoden) også vælges. Alle virk-
somheder, der har investering som hovedaktivitet, 
kan i modervirksomhedens separate årsregnskab 
måle investeringer i dattervirksomheder og associe-
rede virksomheder til dagsværdi ifølge ÅRL § 38, hvis 
disse investeringer er omfattet af investeringsaktivi-
teten.

Equity-metoden er ifølge IFRS ikke tilladt i modervirk-
somhedens separate regnskab.

Ifølge ÅRL skal fællesledede virksomheder indregnes 
i modervirksomhedens separate årsregnskab efter de 
samme bestemmelser, som er beskrevet for associe-
rede virksomheder, medmindre virksomheden hæfter 
fuldt ud for alle eller for en forholdsmæssig andel af 
den fællesledede virksomheds forpligtelser, hvorefter 
kapitalandelene kan indregnes ved pro rata-konsoli-
dering.

Ifølge IFRS er pro rata-konsolidering ikke mulig i mo-
dervirksomhedens separate regnskab. Kapitalandele i 
fællesledede virksomheder skal indregnes til kostpris 
eller dagsværdi i overensstemmelse med IAS 39.  
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Der skal i koncernregnskabet gives følgende oplys-
ninger:

1.  Karakteren af koncernforholdet mellem 
 modervirksomheden og en dattervirksomhed i 
 de tilfælde, hvor moderen ikke ejer – direkte 
 eller indirekte – mere end halvdelen af 
 stemmerettighederne.
2.  Begrundelse for, hvorfor en ejerandel på mere 
 end halvdelen af stemmerettighederne i en 
 virksomhed alligevel ikke udgør bestemmende 
 indflydelse (kontrol) over virksomheden.
3. Balancedagen for dattervirksomheders 
 regnskaber, som anvendes ved konsolideringen, 
 hvis disse ikke er sammenfaldende med 
 koncernregnskabets balancedag, og årsagen til 
 anvendelse af forskellige regnskabsperioder.
4.  Karakteren og omfanget af væsentlige 
 indskrænkninger i dattervirksomhedernes 
 muligheder for at overføre midler til 
 modervirksomheden i form af udbytte eller 
 tilbagebetaling af lån. 
5.  En oversigt over effekten på modervirksom-

hedens aktionærers andel af egenkapitalen som  
følge af ændringer i ejerandele i dattervirksom-
heder, der ikke medfører ophør af kontrol.

6. Gevinst eller tab opstået ved ophør af kontrol 
 med en dattervirksomhed, den andel heraf, som 
 er opstået som følge af indregning af den 
 tilbageværende investering til dagsværdi, samt i 
 hvilken linje i totalindkomstopgørelsen gevinst 
 eller tab er indregnet.

Modervirksomhedens separate regnskab skal inde-
holde følgende oplysninger:

1. Det faktum, at der er tale om 
 modervirksomhedens separate regnskab.
2. Navn, hjemland, ejerandel og andel af stemmer, 
 hvis denne er forskellig fra ejerandelen, for alle 
 væsentlige dattervirksomheder, fællesledede 
 virksomheder og associerede virksomheder.
3. Anvendt regnskabspraksis for kapitalandele i 
 disse virksomheder.

Hvis modervirksomheden – i overensstemmelse med 
undtagelsesbestemmelserne i IAS 27 – ikke udarbej-
der koncernregnskab, skal dette oplyses særskilt, og 
der skal gives oplysning om navn og hjemland for 
den overliggende modervirksomhed, som udarbejder 
koncernregnskab, og adressen, hvorfra dette kan re-
kvireres.

Oplysninger i regnskabet 



IAS 28 (2011 version)

Omhandler Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen

Bemærk  Dette kapitel vedrører IAS 28, Investeringer i associerede virksomheder og 
Joint Ventures, som IASB udsendte i maj 2011. Ifølge standarden træder den 
i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2013 eller senere. Ikrafttræ-
delsen er imidlertid i EU udskudt til regnskabsår, der begynder 1. januar 
2014 eller senere, med mulighed for førtidsimplementering.

 IAS 28, Investeringer i associerede virksomheder, som gælder i EU for regn-
skabsår, der begynder tidligere end 1. januar 2014, er beskrevet i det efter-
følgende kapitel.

 Når der i dette afsnit henvises til IAS 28 og IAS 27, Separate regnskaber, 
menes der de versioner af standarderne, som gælder i EU for regnskabsår, 
der begynder 1. januar 2014 eller senere.
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IAS 28 foreskriver den regnskabsmæssige behandling af 
investeringer i associe rede virksomheder og joint ventu-
res i koncernregnskabet og indeholder bestemmelserne 
for anvendelse af indre værdis metode, når associerede 
virksomheder og joint ventures indregnes.

Standarden gælder dog ikke for investeringer i associere-
de virksomheder, som besiddes af venturekapitalorgani-
sationer eller investeringsselskaber, hvis investeringen 
måles til dagsværdi.

Den regnskabsmæssige behandling af investeringer i as-
socierede virksomheder og joint ventures i separate 
regnskaber er reguleret af IAS 27, Separate regnskaber. 
Vi henviser til af snittet herom.

IAS 28 giver ikke vejledning til fastlæggelse af, hvorvidt 
et fællesledet arrangement er et joint venture. Dette af-
gøres i overensstemmelse med IFRS 11, Fællesledede ar
rangementer. Der henvises til særskilt kapitel om IFRS 
11. Hvis der jf. IFRS 11 er tale om et joint venture, fore-
skriver IAS 28 den regnskabsmæssige behandling heraf.

En virksomhed betragtes som associeret, når investor 
har betydelig indflydelse, men ikke kontrol. Hvis investor 
– direkte eller indirekte gennem dattervirksomheder – 
ejer 20 % eller mere af stemmerettighederne i en virk-
somhed, er der en for modning om, at investor har bety-
delig indflydelse.

Potentielle stemmerettigheder (fx warrants og call-opti-
oner), som umiddelbart kan udnyttes eller konverteres, 
skal også tages i betragtning, når det vurderes, om der 
foreligger betydelig indflydelse.

Betydelig indflydelse kan typisk komme til udtryk på føl-
gende måder:

1. Repræsentation i virksomhedens bestyrelse
2. Deltagelse i beslutningsprocessen
3. Væsentlige transaktioner mellem investor og 

virksomheden
4. Udveksling af ledende medarbejdere
5. Nødvendig teknisk information stilles til rådighed.

IAS 28 (2011)

– Investeringer  
i associerede virksomheder  
og joint ventures

Betydelig indflydelse
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Koncernregnskabet
Investors

”modervirksomhedsregnskab”

Investor er modervirksomhed i en koncern

Der udarbejdes koncernregnskab. • Equity-metoden • Kostpris, eller
• Dagsværdi i henhold til IAS 39

Investor er dattervirksomhed i 
en overliggende koncern og 
udarbejder ikke koncernregnskab 
efter undtagelsen i IFRS 10.4(a).

• Kostpris, eller
• Dagsværdi i henhold til IAS 39

Investor er ikke modervirksomhed i en koncern

Hovedregel • Equity-metoden

Investor er dattervirksomhed i 
en overliggende koncern, og 
betingelserne i IAS 28.17 for 
ikke at anvende equity-metoden 
er opfyldt.

• Kostpris, eller
• Dagsværdi i henhold til IAS 39

Investor er ikke dattervirksomhed i 
en overliggende koncern.

• Equity-metoden

Særlige tilfælde

Investor er en 
venturekapitalorganisation 
eller et investeringsselskab, og 
investeringen måles til dagsværdi.

• Dagsværdi i henhold til IAS 39

Investeringen i associeret 
virksomhed er omfattet af IFRS 5.

Laveste værdi af:
• regnskabsmæssig værdi på tidspunktet, hvor investeringen 

bliver omfattet af IFRS 5, eller
• dagsværdi fratrukket salgsomkostninger.

En associeret virksomhed eller et joint venture skal i kon-
cernregnskabet behandles efter den indre værdis metode 
(equity-meto den) baseret på koncernens regnskabspraksis. 
Investerin ger, der er omfattet af bestemmelserne i IFRS 5, 
Anlægsaktiver bestemt for salg og ophørte aktiviteter, skal 
dog måles i overensstemmelse med den stan dard.

Virksomheder, som undlader at udarbejde koncernregn-
skab i overensstemmelse med undtagelsesbestemmel-
serne herfor i IFRS 10, Koncernregnskaber skal behandle 
kapitalandele i asso cierede virksomheder og joint ventu-
res efter bestemmelserne i IAS 27 for modervirksomhe-
dens separate regnskab – dvs. til kost pris eller dagsværdi 

i overensstemmelse med IAS 39, Fi nansielle instrumen
ter: Indregning og måling.

Tilsvarende kan investorer, som ikke er modervirksomhe-
der, vælge at indregne kapitalandele i as socierede virk-
somheder til kostpris eller dagsværdi i overensstemmelse 
med IAS 39, hvis de opfylder betingelser, der svarer til 
undtagelsesbestemmelserne for ud arbejdelse af kon-
cernregnskab i IFRS 10.

Følgende oversigt viser den regnskabsmæssige behand-
ling af investeringer i associerede virksomheder og joint 
ventures i forskel lige situationer:

Regnskabsmæssig behandling af  
associerede virksomheder og joint ventures
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Indregning efter equity-metoden skal ophøre fra det 
tidspunkt, hvor investeringen ikke længere er en associe-
ret virksomhed eller et joint venture. Bliver investeringen 
herefter en dattervirksomhed, skal den behandles i over-
ensstemmelse med IFRS 3 og IFRS 10. Bliver investerin-
gen et finansielt aktiv, skal den behandles i overensstem-
melse med IAS 39.

En eventuel tilbageværende ejerandel i den tidligere as-
socierede virksomhed eller joint venture skal reguleres til 
dagsværdi over resultatet på tilsvarende vis som ved op-
hør af kontrol i henhold til IFRS 10. Gevinst/tab ved salg 
af ejerandele indregnes i resultatet.

Ifølge IAS 1, Præsentation af regnskaber, skal andelen 
af resultatet i associerede virksomheder og joint ventu-
res, som indregnes ef ter den indre værdis metode, frem-
gå af én linje i resulta tet. Der er ikke hjemmel i IFRS til at 
opdele andelen af resultatet i resultat før skat og andel 
af skat i associerede virksomheder og joint ventures.

Har virksomhederne, som indregnes efter den indre vær-
dis metode ikke samme balance dag som investor, skal der 
udarbejdes et særskilt regn skab til brug for indregningen 

af ejerandelen i investors koncernregnskab, medmindre 
dette ikke er praktisk mu ligt. Hvis regnskabet for den as-
socierede virksomhed eller joint venturet, der anvendes 
som grundlag for indregning i koncern regnskabet, er ud-
arbejdet pr. en anden dato end inve stors balancedato, 
skal der reguleres for virkningen af væsentlige transaktio-
ner eller begivenheder, der finder sted mellem balanceda-
gen for den associerede virksomhed eller joint venturet og 
investors balancedato. Der må dog ikke være tale om en 
større forskel end tre måneder.

Ophør af betydelig indflydelse eller fælles kontrol

Anvendelse af den indre værdis metode

Den indre værdis metode er reelt set en “one-line 
consolidation”-metode, dvs. én linje i resultatopgørel-
sen (efter skat) og én linje i balancen. IAS 28 foreskri-
ver, at kostprisen for investeringen er udgangspunktet 

for anvendelsen af den indre værdis metode. Standar-
den foreskriver endvidere, at goodwill er en del af den 
regnskabsmæssige værdi af kapitalandelen i den asso-
cierede virksomhed eller joint venturet.

Ved første indregning af en associerede virksomhed eller 
et joint venture behandles en positiv eller negativ (favo-
rabel overtagelse) forskel mellem kostprisen og investors 
andel af dagsvær dien af de identificerbare aktiver og 
forpligtelser som henholdsvis goodwill og favorabel 
overtagelse (negativ goodwill) i den associerede virksom-
hed eller joint venturet. Dette betyder, at goodwill ved-
rørende en investering i en associeret virksomhed eller et 
joint venture skal indgå i den regnskabsmæssige værdi 

af investeringen. Favorabel overtagelse skal indtægtsfø-
res i resultatet i anskaffelsesåret som en del af andelen 
af re sultatet i associerede virksomheder eller joint ventu-
res.

Goodwill, der er indregnet i værdien af investeringen i 
en associeret virksomhed eller et joint venture, skal ikke 
amortiseres eller te stes særskilt for værdiforringelse, jf. 
nedenfor.

Goodwill
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Ifølge IAS 28 skal urealiserede gevinster og tab fra opad-
gående transaktioner (fra associeret virksomhed eller 
joint venture til inve stor) og nedadgående transaktioner 

(fra investor til associeret virksomhed eller joint venture) 
elimineres i samme forhold som investors kapitalandel i 
den associerede virksomhed eller i joint venturet.

Når investors andel af tab er lig med eller overstiger den 
regnskabsmæssige værdi af investeringen, måles inve-
steringen til nul. Yderligere andele af tab indregnes som 
udgangspunkt ikke.

Investor skal dog ifølge IAS 28 indregne yderligere tab, 
hvis investor har påtaget sig forpligtelser over for den 
associerede virksomhed eller joint venturet eller skal ind-

fri dennes forpligtelser, fordi investor har stillet garanti 
eller på anden måde forpligtet sig over for tredjemand.

Yderligere tab skal betragtes som en indikation på, at 
værdien af investors andre økonomiske interesser i den 
associerede virksomhed eller joint venturet (fx et tilgode-
havende) er forrin get, og nedskrivning af disse skal vur-
deres konkret.

Hvis der er indikation på, at investeringen i en associeret 
virksomhed eller i et joint venture er værdiforringet, skal 
den samlede regn skabsmæssige værdi af investeringen 
– inkl. goodwill – testes for værdiforringelse efter IAS 

36, Værdiforringelse af aktiver. Investeringen skal ned-
skrives, når genindvin dingsværdien er lavere end den 
regnskabsmæssige vær di. Nedskrivningen skal opgøres 
og foretages særskilt for hver investering.

Forholdsmæssig eliminering af urealiserede gevinster og tab

Indregning af tab

Nedskrivning

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Under ÅRL afskrives goodwill vedrørende investering i 
associerede virksomheder og fællesledede virksomhe-
der, som udgangspunkt over maksimalt 20 år, ved an-
vendelse af indre værdis metode.

Under IFRS afskrives goodwill, der er indregnet i vær-
dien af investeringen i en associeret virksomhed eller 
et joint venture ikke.
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IAS 28 (2008 version)

Omhandler Investeringer i associerede virksomheder

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen

Bemærk Dette kapitel vedrører IAS 28, Investeringer i associerede virksomheder, som 
blev udsendt af IASB i januar 2008. IASB udsendte i maj 2011 en ny version 
af IAS 28, Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures, som 
skal anvendes i EU for regnskabsår, der begynder 1. januar 2014 eller sene-
re, med mulighed for førtidsimplementering.

 Den nye version af IAS 28, Investeringer i associerede virksomheder og joint 
ventures er beskrevet i det foregående kapitel.

 Når der i dette kapitel henvises til IAS 28, IAS 27, Koncernregnskaber og se
parate regnskaber samt IAS 31, Kapitalandele i joint ventures menes der de 
versioner af de pågældende standarder, som er gældende for regnskabsår, 
der begynder før 1. januar 2014. 
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IAS 28 angiver regler for, hvordan investeringer i associe-
rede virksomheder behandles regnskabsmæssigt i kon-
cernregnskabet. 

Standarden gælder dog ikke for investeringer i associere-
de virksomheder, som besiddes af venturekapitalorgani-
sationer eller investeringsselskaber, hvis investeringen 
måles til dagsværdi.

Den regnskabsmæssige behandling af investeringer i as-
socierede virksomheder i investors separate regnskab er 
reguleret af IAS 27, Koncernregnskaber og separate 
regnskaber, via henvisning fra IAS 28. Vi henviser til af-
snittet herom.

En virksomhed betragtes som associeret, når investor 
har betydelig indflydelse, men ikke kontrol (som define-
ret efter IAS 27). Hvis investor – direkte eller indirekte 
gennem dattervirksomheder – ejer 20 % eller mere af 
stemmerettighederne i en virksomhed, er der en for-
modning om, at investor har betydelig indflydelse. 

Potentielle stemmerettigheder (fx warrants og call-optio-
ner), som umiddelbart kan udnyttes eller konverteres, 
skal også tages i betragtning, når det vurderes, om der 
foreligger betydelig indflydelse.  

Betydelig indflydelse kan typisk komme til udtryk på føl-
gende måder: 

1. Repræsentation i virksomhedens bestyrelse 
2. Deltagelse i beslutningsprocessen 
3. Væsentlige transaktioner mellem investor og 
 virksomheden 
4. Udveksling af ledende medarbejdere 
5. Nødvendig teknisk information stilles til rådighed. 

En associeret virksomhed skal i koncernregnskabet be-
handles efter den indre værdis metode (equity-metoden) 
baseret på koncernens regnskabspraksis. Investeringer, 
der er omfattet af bestemmelserne i IFRS 5, Anlægsakti
ver bestemt for salg og ophørte aktiviteter, skal dog må-
les i overensstemmelse med denne standard.

Virksomheder, som undlader at udarbejde koncernregn-
skab i overensstemmelse med undtagelsesbestemmel-
serne herfor i IAS 27, skal behandle kapitalandele i asso-
cierede virksomheder efter bestemmelserne i IAS 27 for 
modervirksomhedens separate regnskab – dvs. til kost-
pris eller dagsværdi i overensstemmelse med IAS 39, Fi
nansielle instrumenter: Indregning og måling.

IAS 28 (2008) 
– Investeringer i associerede 
virksomheder

Betydelig indflydelse

Regnskabsmæssig behandling af associerede virksomheder
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Tilsvarende kan investorer, som ikke er modervirksom-
heder ifølge IAS 27, vælge at indregne kapitalandele i 
associerede virksomheder til kostpris eller dagsværdi  
i overensstemmelse med IAS 39, hvis de opfylder  
betingelser, der svarer til undtagelsesbestemmelserne 
for udarbejdelse af koncernregnskab i IAS 27.

Følgende oversigt viser den regnskabsmæssige behand-
ling af investeringer i associerede virksomheder i forskel-
lige situationer:

Koncernregnskabet
Investors

”modervirksomhedsregnskab”

Investor er modervirksomhed i en koncern

Der udarbejdes koncernregnskab. • Equity-metoden • Kostpris, eller
• Dagsværdi i henhold til IAS 39

Investor er dattervirksomhed i 
en overliggende koncern og 
udarbejder ikke koncernregnskab 
efter undtagelsen i IAS 27.10.

• Kostpris, eller
• Dagsværdi i henhold til IAS 39

Investor er ikke modervirksomhed i en koncern

Hovedregel • Equity-metoden

Investor er dattervirksomhed i 
en overliggende koncern, og 
betingelserne i IAS 28.13 (c) for 
ikke at anvende equity-metoden 
er opfyldt.

• Kostpris, eller
• Dagsværdi i henhold til IAS 39

Investor er ikke dattervirksomhed i 
en overliggende koncern.

• Equity-metoden

Særlige tilfælde

Investor er en 
venturekapitalorganisation 
eller et investeringsselskab, og 
investeringen måles til dagsværdi.

• Dagsværdi i henhold til IAS 39

Investeringen i associeret 
virksomhed er omfattet af IFRS 5.

Laveste værdi af:
• regnskabsmæssig værdi på tidspunktet, hvor investeringen 

bliver omfattet af IFRS 5, eller
• dagsværdi fratrukket salgsomkostninger.
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Indregning efter equity-metoden skal ophøre fra det 
tidspunkt, hvor investor ikke længere har betydelig ind-
flydelse. Fra dette tidspunkt skal investeringen behandles 
i overensstemmelse med IAS 39, hvis den ikke bliver en 
dattervirksomhed eller fællesledet virksomhed. I sidst-
nævnte tilfælde behandles investeringen efter hhv. IAS 
27 eller IAS 31, Kapitalandele i joint ventures. 

En eventuel tilbageværende ejerandel i den tidligere as-
socierede virksomhed skal reguleres til dagsværdi over 
resultatet på tilsvarende vis som ved ophør af kontrol i 
henhold til IAS 27. Gevinst/tab ved salg af ejerandele 
indregnes i resultatet.

Ved første indregning af den associerede virksomhed 
behandles en positiv eller negativ (favorabel overtagelse) 
forskel mellem kostprisen og investors andel af dagsvær-
dien af de identificerbare aktiver og forpligtelser som 
henholdsvis goodwill og favorabel overtagelse (negativ 
goodwill) i den associerede virksomhed. Dette betyder, 
at goodwill vedrørende en investering i en associeret 
virksomhed skal indgå i den regnskabsmæssige værdi af 

investeringen. Favorabel overtagelse skal indtægtsføres i 
resultatet i anskaffelsesåret som en del af andelen af re-
sultatet i associerede virksomheder.

Goodwill, der er indregnet i værdien af investeringen i 
en associeret virksomhed, skal ikke amortiseres eller te-
stes særskilt for værdiforringelse, jf. nedenfor. 

Ifølge IAS 1, Præsentation af regnskaber, skal andel af 
resultatet i associerede virksomheder, som indregnes ef-
ter den indre værdis metode, fremgå af én linje i resulta-
tet. Der er ikke hjemmel i IFRS til at opdele andelen af 
resultatet i resultat før skat og andel af skat i associerede 
virksomheder.

Har den associerede virksomhed ikke samme balance-
dag som investor, skal der udarbejdes et særskilt regn-
skab til brug for indregningen af ejerandelen i investors 

koncernregnskab, medmindre dette ikke er praktisk mu-
ligt. Hvis regnskabet for den associerede virksomhed, 
der anvendes som grundlag for indregning i koncern-
regnskabet, er udarbejdet pr. en anden dato end inve-
stors balancedato, skal der reguleres for virkningen af 
væsentlige transaktioner eller begivenheder, der finder 
sted mellem den associerede virksomheds og investors 
balancedato. Der må dog ikke være tale om en større 
forskel end tre måneder. 

Ophør af betydelig indflydelse

Anvendelse af den indre værdis metode

Goodwill

Den indre værdis metode er reelt set en “one-line 
consolidation”-metode, dvs. én linje i resultatopgørel-
sen (efter skat) og én linje i balancen. IAS 28 foreskri-
ver, at kostprisen for investeringen er udgangspunktet 

for anvendelsen af den indre værdis metode. Standar-
den foreskriver endvidere, at goodwill er en del af den 
regnskabsmæssige værdi af kapitalandelen i den asso-
cierede virksomhed.
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Ifølge IAS 28 skal urealiserede gevinster og tab fra opad-
gående transaktioner (fra associeret virksomhed til inve-
stor) og nedadgående transaktioner (fra investor til asso-

cieret virksomhed) elimineres i samme forhold som 
investors kapitalandel i den associerede virksomhed. 

Når investors andel af tab er lig med eller overstiger den 
regnskabsmæssige værdi af investeringen, måles inve-
steringen til nul. Yderligere andele af tab indregnes som 
udgangspunkt ikke. 

Investor skal dog ifølge IAS 28 indregne yderligere tab, 
hvis investor har påtaget sig forpligtelser over for den 
associerede virksomhed eller skal indfri dennes forplig-

telser, fordi investor har stillet garanti eller på anden 
måde forpligtet sig over for tredjemand. 

Yderligere tab skal betragtes som en indikation på, at 
værdien af investors andre økonomiske interesser i den 
associerede virksomhed (fx et tilgodehavende) er forrin-
get, og nedskrivning af disse skal vurderes konkret. 

Hvis der er indikation på, at investeringen i en associeret 
virksomhed er værdiforringet, skal den samlede regn-
skabsmæssige værdi af investeringen – inkl. goodwill – 
testes for værdiforringelse efter IAS 36, Værdiforringelse 

af aktiver. Investeringen skal nedskrives, når genindvin-
dingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige vær-
di. Nedskrivningen skal opgøres og foretages særskilt for 
hver investering.

Forholdsmæssig eliminering af urealiserede gevinster og tab

Indregning af tab

Nedskrivning

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Under ÅRL afskrives goodwill vedrørende investering 
i associerede virksomheder og fællesledede virksom-
heder, som udgangspunkt, over maksimalt 20 år, 
ved anvendelse af indre værdis metode.

Under IFRS afskrives goodwill der er indregnet i vær-
dien af investeringen i en associeret virksomhed eller 
et joint venture ikke.
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Der skal i koncernregnskabet gives følgende oplysnin-
ger om associerede virksomheder:

1. Dagsværdien af investeringer i associerede 
 virksomheder, hvor der foreligger en officiel 
 markedskurs
2. Sammendragne økonomiske informationer for 
 associerede virksomheder, herunder 
 sammendragne beløb for aktiver, forpligtelser, 
 omsætning og resultat
3. Årsagerne til, at en ejerandel på mindre end 20 % 
 alligevel udgør betydelig indflydelse, eller at en 
 ejerandel på 20 % eller mere ikke udgør betydelig 
 indflydelse
4. Hvis den associerede virksomhed anvender en 
 anden balancedag eller anden regnskabsperiode 
 end investoren, skal den associerede virksomheds 
 balancedag oplyses, og det skal begrundes, 
 hvorfor der anvendes en anden balancedag eller 
 regnskabsperiode
5. Karakteren og omfanget af væsentlige 
 restriktioner i den associerede virksomheds 
 mulighed for at overføre midler til investoren i 
 form af udbytte eller tilbagebetaling af lån

6. Den ikke-indregnede andel af tab i en associeret 
 virksomhed – både i regnskabsåret og akkumuleret
7. Hvis investoren ikke behandler en investering efter 
 equity-metoden i overensstemmelse med 
 undtagelserne herfor, skal dette faktum oplyses, 
 og sammendragne økonomiske informationer om 
 disse associerede virksomheder skal også angives.

Anvendes den indre værdis metode på associerede 
virksomheder, skal de præsenteres som finansielle an-
lægsaktiver på en særskilt linje i balancen, og andelen 
af resultatet præsenteres netto på en særskilt linje i re-
sultatopgørelsen. Tilsvarende skal andelen af eventu-
elle ophørte aktiviteter præsenteres særskilt, og ande-
len af øvrig totalindkomst i den associerede virksom-
hed skal præsenteres i øvrig totalindkomst i investors 
regnskab.

Endelig skal investor oplyse om eventualforpligtelser i 
den associerede virksomhed, som investor har påta-
get sig i fællesskab med andre investorer, og eventual-
forpligtelser, der opstår ved, at investor hæfter solida-
risk for alle eller dele af den associerede virksomheds 
forpligtelser.

Oplysninger i regnskabet 



IAS 29
Omhandler Regnskabsaflæggelse i lande med hyperinflation

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 7, Anvendelse af omregningsmetoden i IAS 29
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Standarden angiver retningslinjer for regnskabsaflæggel-
se for virksomheder i hyperinflationsøkonomier og for 
omregning af regnskabet for en dattervirksomhed, hvis 

funktionelle valuta er ramt af hyperinflation, når det skal 
indregnes i koncernregnskabet. Ifølge IAS 29 skal regn-
skabet omregnes, så der tages højde for hyperinflation. 

Det er en skønsmæssig vurdering, om et lands økonomi 
er ramt af hyperinflation og dermed gør det nødvendigt 
at korrigere regnskabsinformationen efter IAS 29. IAS 29 
giver eksempler på forhold, der kan tyde på, at en øko-
nomi er ramt af hyperinflation. 

Hyperinflation antages bl.a. at foreligge, når den akku-
mulerede inflationsrate over en treårig periode nærmer 
sig eller er over 100 %. 

Foreligger der hyperinflation, foreskriver IAS 29, at regn-
skabet inklusiv sammenligningstal omregnes (inflations-
korrigeres), således at det afspejler prisniveauet på den 
senest præsenterede balancedag. 

Ifølge IFRIC 7 skal en virksomhed, der konstaterer, at der 
er opstået hyperinflation, anvende bestemmelserne i IAS 
29, som om der altid havde været tale om en hyperin-
flationsøkonomi. Der skal således ske omregning tilbage 
til begyndelsen af det første sammenligningsår, der 
 præsenteres i regnskabet, og foretages tilpasning af  
udskudt skat.

IAS 29 
– Regnskabsaflæggelse i 
hyperinflationsøkonomier

Indikatorer på hyperinflation

Korrektion af regnskabsinformation

Virksomheden skal oplyse, at regnskabet er inflations-
korrigeret. Desuden skal det oplyses, hvilket prisindeks 
som er anvendt ved inflationskorrektionen, prisindek-

sets niveau pr. balancedagen og ændringer i prisin-
dekset i indeværende år og i sammenligningsåret.

Oplysninger i regnskabet 



IAS 31
Omhandler Kapitalandele i joint ventures

Tilhørende IFRIC/SIC SIC–13, Fælles kontrollerede virksomheder – ikkemonetære indskud
 fra venturedeltagere

 
Bemærk Dette kapitel vedrører IAS 31, Kapitalandele i joint ventures. IASB har i maj 

2011 udsendt IFRS 11, Joint Arrangements, som erstatter IAS 31. IFRS 11 
skal anvendes i EU for regnskabsår, der begynder 1. januar 2014 eller sene-
re, med mulighed for førtidsimplementering.

 IFRS 11 er beskrevet i et særskilt kapitel.

 Når der i dette kapitel henvises til IAS 27, Koncernregnskaber og separate 
regnskaber, samt IAS 31, menes der de versioner af de pågældende stan-
darder, som er gældende for regnskabsår der begynder før 1. januar 2014.
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IAS 31 angiver regler for regnskabsmæssig behandling 
af andele i joint ventures og for præsentationen af et 

joint ventures aktiver, forpligtelser, indtægter og om-
kostninger i venturedeltageres og investorers regnskab. 

Et joint venture er et kontraktforhold, hvorved to eller 
flere parter påtager sig en erhvervsmæssig aktivitet, som 
er under fælles bestemmende indflydelse (fælles kon-
trol). Ved fælles kontrol forstås, at kontrol over en er-
hvervsmæssig aktivitet deles, og at en enkelt venturedel-
tager ikke ensidigt kontrollerer denne aktivitet. 

Fælles kontrol er eksempelvis til stede, hvis en operatørs 
finansielle og driftsmæssige beføjelser er aftalt på for-
hånd i kontrakten mellem venturedeltagerne, og hver-
ken operatøren eller andre venturedeltagere har kontrol-
len alene. Hvis omvendt operatøren har beføjelse til at 
styre de finansielle og driftsmæssige beslutninger alene, 
betyder dette, at denne har kontrol, og at aktiviteten er 
en dattervirksomhed af operatøren og ikke et joint ven-
ture. 

IAS 31 omhandler tre typer af joint ventures: 

• Fælleskontrollerede aktiviteter 
 (jointly controlled operations) 
• Fælleskontrollerede aktiver (jointly controlled assets) 
• Fælleskontrollerede virksomheder 
 (jointly controlled entities). 

IAS 31 
– Kapitalandele i joint 
ventures

Fælles kontrol

Forskellige typer af joint ventures
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Standarden kræver som hovedregel, at andele i fælles-
kontrollerede virksomheder pro rata-konsolideres i ven-
turedeltagernes koncernregnskab enten linje for linje af 
den enkeltes andel, eller ved at man anvender den udvi-
dede indre værdis metode, som betyder pro rata-konso-
lidering i særskilte hovedgrupper. Det er dog som alter-
nativ tilladt at behandle sådanne investeringer efter den 
indre værdis metode (equity-metoden). 

Der er altså tre mulige metoder for behandlingen af  
joint ventureandele i fælleskontrollerede virksomheder. I 
Danmark har der sædvanligvis været brugt pro rata linje-
for-linje-konsolidering eller equity-metoden. 

Uanset hvilken metode, der anvendes, skal indregning 
ske på baggrund af regnskaber for de fælleskontrollere-

de virksomheder, som er omarbejdet til koncernens 
regnskabspraksis.

Kapitalandele i fælleskontrollerede virksomheder, der er 
klassificeret som anlægsaktiver bestemt for salg, jf. IFRS 
5, Anlægsaktiver bestemt for salg og ophørte aktiviteter, 
skal - i overensstemmelse med denne standard - måles 
til den laveste værdi af regnskabsmæssig værdi eller 
dagsværdi minus salgsomkostninger. 

Venturedeltagere skal ophøre med pro rata-konsolidering 
eller den indre værdis metode af en kapitalandel i et joint 
venture, hvis fælles kontrol ikke længere er til stede. 

Ved ophør af fælles kontrol skal kapitalandele, som inve-
stor fortsat besidder i den tidligere fælleskontrollerede 

Den regnskabsmæssige behandling af andele i joint ven-
tures kan opsummeres således:

Type Karakteristika Regnskabsmæssig behandling

Fælleskontrollerede  
aktiviteter

Venturedeltagerne anvender egne aktiver i 
den fælles aktivitet, påtager sig sine egne for-
pligtelser og skaffer selv sin egen finansiering. 
Der fastsættes normalt en metode til forde-
ling af omsætning fra salg af det fælles pro-
dukt og fællesafholdte omkostninger.

Venturedeltageren indregner
• aktiver, som den kontrollerer 
• forpligtelser, som den påtager sig 
• omkostninger, som den afholder
• en andel af indtægter fra salg af 
 varer eller tjenesteydelser fra joint 
 venturet.

Fælles kontrollerede  
aktiver

Venturedeltagerne har fælles kontrol over og 
ofte fælles ejerskab af et eller flere aktiver, 
som anvendes til fordel for venturedeltager-
ne. Venturedeltagerne modtager en andel af 
aktivernes produktion og bærer en andel af 
de afholdte omkostninger.

Venturedeltageren indregner
• en andel af de fælles aktiver
• egne påtagne forpligtelser
• en andel af fælles forpligtelser
• indtægter fra salget eller anvendel-
 sen af andelen af joint venturets  
 produktion 
• en andel af afholdte omkostninger i 
 joint venturet.

Fælleskontrollerede 
virksomheder

Venturedeltagerne etablerer et selskab, inte-
ressentskab eller anden virksomhed, hvori 
deltagerne har kapitalandele. Virksomheden 
drives på samme måde som andre virksomhe-
der, bortset fra at der er indgået aftale mel-
lem deltagerne om fælles bestemmende ind-
flydelse på virksomhedens aktiviteter.

Venturedeltageren indregner kapitalan-
dele i en fælleskontrolleret virksomhed
• ved én af to metoder for pro-rata 
 konsolidering, eller
• efter equity-metoden.

Særligt vedrørende fælleskontrollerede virksomheder
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virksomhed, måles til dagsværdi, og investeringen be-
handles efter: 

• IAS 27, Koncernregnskaber og separate regnskaber 
 og IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger, hvis den 
 bliver en dattervirksomhed,
• IAS 28, Investeringer i associerede virksomheder, 
 hvis den bliver en associeret virksomhed, og

• IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og 
 måling, hvis den hverken bliver en dattervirksomhed 
 eller associeret virksomhed. 

Gevinst eller tab på såvel de solgte kapitalandele som 
ved måling af de resterende kapitalandele til dagsværdi 
indregnes i resultatet.

Ved pro rata-konsolidering, og anvendelse af den indre 
værdis metode, skal der foretages en forholdsmæssig 
eliminering af urealiserede interne gevinster og tab. Den 
del af den interne gevinst, der knytter sig til de øvrige 
venturedeltagere i den fælleskontrollerede virksomhed, 
anses for realiseret, og denne elimineres derfor ikke. 

SIC-13 foreskriver, at kravene til indregning af gevinster 
og tab på tilsvarende måde gælder for ikke-monetære 
indskud fra venturedeltagere, medmindre 

• ejendomsretten over de indskudte ikke-monetære 
 aktiver ikke er overgået til den fælleskontrollerede 
 virksomhed, 
• gevinsten eller tabet ikke kan måles pålideligt, eller 
• de andre venturedeltagere indskyder tilsvarende 
 ikke-monetære aktiver. 

I disse tre tilfælde skal der ske fuld eliminering. Urealise-
rede gevinster eller tab skal elimineres i de underliggen-
de aktiver ved pro rata-konsolidering eller i kapitalande-
len, hvis den indre værdis metode anvendes. 

Kapitalandele i fælleskontrollerede virksomheder skal i 
venturedeltageres separate regnskab (modervirksom-

hedsregnskab) måles til kostpris eller i overensstemmelse 
med IAS 39.

Transaktioner mellem en venturedeltager og et joint venture

Venturedeltagers separate regnskab

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Efter årsregnskabsloven skal fælles kontrollerede virk-
somheder indregnes til kostpris eller efter den indre 
værdis metode i modervirksomhedsregnskabet. I kon-

cernregnskabet skal indregning ske efter indre værdis 
metode. Alternativt kan de indregnes ved pro rata-
konsolidering. Pro rata-konsolidering i modervirksom-
hedsregnskabet kan dog alene ske, hvis investor hæf-
ter fuldt ud for alle eller for en forholdsmæssig andel 
af den fælles ledede virksomheds forpligtelser. 
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IAS 31 henviser til IAS 28 og IAS 39 vedrørende præsen-
tation af kapitalandele i joint ventures i regnskabet for 
investorer, der ikke deltager i den fælles ledelse, og til 

IAS 18, Indtægtsførsel vedrørende indregning af hono-
rarer til operatører af joint ventures. 

Yderligere vejledning

En venturedeltager skal give følgende oplysninger i 
noterne:

• det samlede beløb for eventualforpligtelser 
 (adskilt fra øvrige eventualforpligtelser) og 
 investeringsforpligtelser, der knytter sig til 
 andelen i joint venturet – herunder sådanne 
 forpligtelser, som man har påtaget sig som 
 individuel venturedeltager, i fællesskab med 
 øvrige venturedeltagere, og andel af joint 
 venturets eventual- og investeringsforpligtelser
• en oversigt over og beskrivelse af investeringer i 
 væsentlige joint ventures, herunder oplysning 
 om ejerandel i fælleskontrollerede virksomheder.

Derudover skal en venture-deltager i fælleskontrolle-
rede virksomheder oplyse om den metode, der er 
anvendt for at indregne kapitalandelene i fælles kon-
trollerede virksomheder (pro rata-konsolidering eller 
equity-metoden).

Hvis virksomheden indregner kapitalandele i fælles-
kontrollerede virksomheder ved pro rata-konsolide-
ring linje for linje eller ved at anvende equity-meto-
den, skal den desuden oplyse om de samlede 
indregnede beløb vedrørende joint ventures fordelt 
på kort- og langfristede aktiver og forpligtelser samt 
indtægter og omkostninger.

Oplysninger i regnskabet 
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IAS 32
Omhandler Præsentation af finansielle instrumenter

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 2, Andele i andelsvirksomheder og lignende instrumenter 
 IFRIC 19, Opfyldelse af finansielle forpligtelser med egenkapitalinstrumenter
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Udviklingen i kapitalmarkederne har generelt betydet, at 
anvendelsen af finansielle instrumenter – både traditionel- 
le primære instrumenter som fx aktier og obligationer, og 

afledte finansielle instrumenter (der også benævnes deri-
vater) som fx valutaterminskontrakter og renteswaps – er 
blevet omfattende, væsentlig og kompleks.

Et finansielt instrument defineres i IAS 32 som enhver af-
tale, der udgør et finansielt aktiv i en virksomhed og en 
modsvarende finansiel forpligtelse eller et egenkapitalin-
strument i en anden virksomhed.

IAS 32’s brede definition af finansielle instrumenter om-
fatter både primære finansielle instrumenter, såsom til-
godehavender fra salg, likvider, leverandørgæld og ak-
tier, og afledte finansielle instrumenter, såsom optioner, 
futures, terminsforretninger samt rente- og valuta swaps. 
Afledte finansielle instrumenter, der er baseret på virk-
somhedens egne egenkapitalinstrumenter (egne ak tier), 
er også omfattet af IAS 32. Der kan også forekom me ik-
ke-indregnede finansielle instrumenter, der er om fattet 
af IAS 32, men ikke IAS 39, Finansielle instrumenter: 
Indregning og måling (fx visse lånetilsagn). Fremtidige 

købs- og salgsaftaler om ikke-finansielle aktiver (fx for-
wardkontrakter på råvarer) er omfattet af både IAS 32 
og IAS 39, hvis aftalen kan nettoafregnes kontant eller 
med andre finansielle instrumenter. Undta get er dog de 
tilfælde, hvor aftalerne indgås og opret holdes med det 
formål at modtage eller levere et ikke-fi nansielt aktiv el-
ler en ikke-finansiel forpligtelse i henhold til virksomhe-
dens forventede behov for køb, salg eller forbrug. Dette 
omfatter eksempelvis aftaler om fremti digt varekøb eller 
varesalg. IAS 32 indeholder yderligere vejledning og ek-
sempler, der præciserer, hvornår en af tale kan nettoaf-
regnes kontant. Dette er et komplekst område, og i 
praksis betyder det, at visse fremtidige købs- og salgsaf-
taler skal behandles som afledte finan sielle instrumenter 
og indregnes i balancen, allerede når kontrakten indgås, 
og at disse aftaler skal måles til dags værdi.

IAS 32
– Finansielle instrumenter:
Præsentation

Definition af finansielle instrumenter

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

IAS 32 indeholder bestemmelser om opdeling af 
 finansielle instrumenter mellem forpligtelser og 
egenkapital, udsteders klassifikation af sammensatte 

instrumenter (herunder afledte finansielle instrumen-
ter på virksomhedens egne aktier), fremtidige købs- 
og salgsaftaler, der kan nettoafregnes kontant, samt 
om præsentation af renter, udbytter, gevinster og 
tab. ÅRL indeholder ikke lignende bestemmelser.
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Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Efter IAS 32 skal finansielle instrumenter klassificeres 
efter instrumentets reelle indhold frem for den juridi-
ske udformning af instrumentet.

ÅRL’s regler tjener fortsat visse selskabsretlige formål 
og er derfor som udgangspunkt baseret på selskabs-

lovgivningen, der kræver, at egenkapitalinstrumenter 
opgøres og præsenteres som egenkapital i regnska-
bet efter deres formelle juridiske form, uanset at en 
del af instrumentet skaber en forpligtelse til at afstå 
kontanter eller andre finansielle aktiver.

Udstederen af et finansielt instrument skal klassificere in-
strumentet efter dets bestanddele som forpligtelse eller 
egenkapital i overensstemmelse med kontraktens ind-
hold og definitionerne i IAS 32. Det afgørende i sondrin-
gen er, om instrumentet indeholder en kontraktmæssig 
pligt for udstederen til at levere kontanter/andre finan-
sielle aktiver, eller om det på anden vis opfylder definiti-
onen på en finansiel forpligtelse. Er dette ikke tilfældet, 
er der tale om egenkapital.

Der skal ved denne klassifikation tages udgangspunkt i 
indholdet af kontrakten for det enkelte finansielle instru-
ment (substansen) frem for dets formelle juridiske form. 
De forhold, som ligger ud over de kontraktsmæssigt 
fastsatte, fx virksomhedens hensigt, skal således ikke 
indgå i klassifikationen.

Hvis instrumentet kan eller skal afregnes i virksomhedens 
egne egenkapitalinstrumenter, fx i virksomhedens aktier, 
skal følgende krav også overholdes, for at instrumentet 
kan klassificeres som egenkapital:

(a) Instrumentet er et ikke-afledt finansielt 
instrument, og der er ingen kontraktlige 
forpligtelser for udstederen til at levere et variabelt 
antal egenkapitalinstrumenter (ellers er det en 
finansiel forpligtelse),  
eller

(b) Instrumentet er et afledt finansielt instrument og 
kan kun indfries ved, at udstederen modtager et 
fast beløb mod at levere et fast antal 
egenkapitalinstrumenter (ellers er det en finansiel 
forpligtelse).

Ovenstående betyder, at hvis indehaveren kan kræve 
kontant betaling mod at indfri instrumentet, er der som 
udgangspunkt tale om en finansiel forpligtelse, selvom 
instrumentet er baseret på virksomhedens aktier.

Egenkapitalinstrumenter, hvor ihændehaveren har en 
ret, men ikke en pligt, til at levere instrumentet tilbage til 
virksomheden mod kontanter (puttable instruments), 
klassificeres som en finansiel forpligtelse. Dette gælder 
dog ikke visse indløselige instrumenter og finansielle in-
strumenter, som ved virksomhedens likvidation alene gi-
ver ihændehaveren ret til en forholdsmæssig andel af 
virksomhedens egenkapital. Hvis instrumentet opfylder 
en række specifikke krav, herunder bl.a. at det tilhører 
den mest efterstillede kapitalklasse i tilfælde af fx kon-
kurs eller likvidation, klassificeres det som egenkapital.

Ifølge IFRIC 2, Andele i andelsvirksomheder og lignende 
instrumenter, skal alle vilkår og betingelser tages i be-
tragtning, når sådanne ejerandele skal klassificeres som 
enten forpligtelse eller egenkapital. Klassifikation som 
egenkapital kræver, at virksomheden har en ubetinget 
ret til at nægte indløsning af andelene, medmindre in-
strumentet tilhører den mest efterstillede kapitalklasse 
og en række specifikke krav er opfyldt, jf. ovenfor.

Klassifikation som forpligtelser eller egenkapital
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Afledte finansielle instrumenter med alternative 
afregningsmuligheder
Hvis enten udstederen eller indehaveren kan kræve net-
toafregning kontant eller i aktier, er der tale om et finan-
sielt aktiv eller en finansiel forpligtelse. Det vil med andre 
ord sige, at kun hvis ingen af afregningsmulighederne 
medfører, at instrumentet er en finansiel forpligtelse, 
skal instrumentet klassificeres som egenkapital, jf. betin-
gelserne under (a) og (b) ovenfor.

Tegningsrettigheder
Tegningsrettigheder, hvor tegningskursen er fastsat i en 
anden valuta end selskabets funktionelle valuta, opfylder 
betingelsen om, at udstederen modtager et fast beløb, 
og dermed kriterierne for klassifikation som egenkapital, 
hvis tegningsretterne udstedes forholdsmæssigt til alle 
nuværende aktionærer. 

Betingede afregningsbestemmelser
Der er tale om betingede afregningsbestemmelser, hvis 
den måde, afregning af rettigheder og forpligtelser ved-
rørende et finansielt instrument sker på, afhænger af, 
om der indtræffer usikre fremtidige begivenheder eller 
omstændigheder, som ikke kontrolleres af hverken ud-
steder eller indehaver, fx et aktieindeks. I sådanne tilfæl-
de skal det finansielle instrument generelt klassificeres 
som en forpligtelse, medmindre betingelsen, der kan ud-
løse kontantafregning, ikke er reel (not genuine), eller 

udstederen alene kan blive afkrævet kontantafregning i 
tilfælde af udsteders konkurs.

Sammensatte finansielle instrumenter 
Egenkapitalelementet og forpligtelseselementet i et sam-
mensat finansielt instrument skal klassificeres hver for 
sig. Fx indeholder konvertible obligationer to elementer:

1. En finansiel forpligtelse i form af udstederens 
kontraktlige pligt til at betale kontanter til 
indehaveren af instrumentet.

2. Et egenkapitalinstrument, som giver indehaveren af 
instrumentet en ret (en option) til at konvertere 
forpligtelsen til et fast antal af udsteders 
egenkapitalinstrumenter.

IAS 32 foreskriver én bestemt metode til at fordele sam-
mensatte finansielle instrumenters værdi på forpligtelses- 
og egenkapitalelementer. Først måles forpligtelses-
elementet, og resten af det sammensatte finansielle 
instruments samlede værdi udgør egenkapitalelementet. 
IAS 39 kræver, at forpligtelseselementet efter første ind-
regning måles til enten dagsværdi eller amortiseret kost-
pris, mens egenkapitalelementet ikke reguleres efter før-
ste indregning. Værdien af eventuelle indbyggede, afledte 
finansielle instrumenter (embedded derivatives), der er in-
deholdt i det sammensatte finansielle instru ment (ud over 
egenkapitalelementet), indregnes i for pligtelseselementet.

IAS 32 giver yderligere vejledning i sondringen mellem 
forpligtelser og egenkapital. Det er et komplekst områ-
de, og det kræver en nærmere og grundig analyse af de 

konkrete forhold, for at et instrument kan klassificeres 
korrekt.

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Udgør et instrument en kombination af et egenkapi-
talinstrument og et fremmedkapitalinstrument, kræ-
ver IAS 32 en opdeling af instrumentet på forpligtel-
ser og egenkapital.

ÅRL tager ikke udtrykkeligt stilling til spørgsmålet om 
opdeling af instrumenterne ud fra det økonomiske 
indhold. Efter ÅRL har man hidtil anset hele instru-
mentet som gæld. Imidlertid har Erhvervsstyrelsen til-
kendegivet, at egenkapitalelementet af en konverti-
bel gæld godt kan indregnes som egenkapital, blot 
det ikke påvirker selskabskapitalen. 
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For finansielle instrumenter, der er indregnet som for-
pligtelser, skal renter, udbytter, tab og gevinster indreg-
nes i resultatet. Udbetaling af udbytte fra virksomhedens 

aktier skal ikke omkostningsføres, men indregnes som 
en egenkapitalændring efter fradrag af eventuelle til-
knyttede skattemæssige fordele.

Omkostninger, der er knyttet direkte til egenkapitaltrans-
aktioner, skal behandles som et fradrag i egenkapitalen 
efter fradrag af eventuelle tilknyttede skattemæssige for-

dele. Dette gælder fx generelt for omkostninger ved ud-
stedelse af nye aktier eller anskaffelse af egne aktier.

Finansielle aktiver og forpligtelser skal modregnes, når 
og kun når følgende betingelser begge er opfyldt1:

1.  Der er en juridisk ret til modregning. Den juridiske 
modregningsret skal være aktuel og må derfor ikke 
afhænge af fremtidige begivenheder som fx mislig-
holdelse insolvens eller konkurs.

2.  Virksomheden har til hensigt at nettoafregne eller 
realisere aktivet og indfri forpligtelsen på samme 
tidspunkt. Bruttoafregning, som ikke sker på samme 
tidspunkt, kan dog i særlige tilfælde opfylde betin-
gelserne for modregning, hvis afviklingen for virk-
somheden resulterer i en pengestrømsmæssig net-
toafregning.

IFRS 7, Finansielle instrumenter oplysninger indeholder 
bestemmelser vedrørende oplysning om modregning af 
finansielle aktiver og forpligtelser.

Renter, udbytter, tab og gevinster

Egenkapitalomkostninger

Modregning

1 IASB udsendte i december 2011 præciseringer vedrørende modregning af finansielle aktiver og forpligtelser, som træder i kraft for regn-
skabsår, der begynder 1. januar 2014 eller senere, med mulighed for førtidsimplementering. Præciseringerne, som ikke ændrer på principperne 
for modregning efter IFRS, er indarbejdet i beskrivelsen af betingelserne for modregning nedenfor.

IAS 32 kræver, at egne aktier altid indregnes som et fra-
drag i egenkapitalen. Der må ikke indregnes gevinster el-
ler tab fra salg, udstedelse eller annullering af egne ak-
tier i resultatet. Vederlag, der er modtaget ved 
af hændelse af egne aktier, skal indregnes som en 
egenka pitalbevægelse. Virksomhedens beholdning af 

egne aktier skal fremgå særskilt i balancen eller i noter-
ne, jf. IAS 1, Præsentation af regnskaber. Derudover skal 
virksom heden oplyse, om egne aktier er anskaffet fra 
nærtstå ende parter, jf. IAS 24, Oplysning om nærtståen
de parter.

Egne aktier
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IAS 33
Omhandler Beregning af nøgletallet indtjening pr. aktie

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen

Dansk regnskabsregulering Nøgletallene (indtjening pr. aktie og udvandet indtjening pr. aktie) indgår i 
 nøgletalsvejledningen fra Den Danske Finansanalytikerforening med samme 
 beregningsmetoder som efter IAS 33. IAS 33 indeholder dog mere 
 vejledning om, hvordan grundlaget for beregningen opgøres, ligesom 
 IAS 33 indeholder bestemmelser om præsentation og noteoplysninger
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IAS 33 foreskriver principper for beregning og præsenta-
tion af indtjening pr. aktie (EPS – Earnings Per Share). 

Standarden er alene obligatorisk for virksomheder, hvis 
aktier handles på et offentligt marked, eller som er i 
gang med optagelse til handel på et offentligt marked. 

Ordinære aktier er egenkapitalinstrumenter, som er ef-
terstillet alle andre grupper af egenkapitalinstrumenter. 

Potentielle ordinære aktier er finansielle instrumenter el-
ler andre kontrakter, som kan resultere i, at den regn-
skabsaflæggende virksomhed udsteder ordinære aktier 
til indehaveren. Som typiske eksempler kan nævnes kon-
vertible obligationer, konvertible præferenceaktier, aktie-
warrants og aktieoptioner. 

Indtjening pr. aktie (EPS) skal beregnes ved at dividere 
periodens resultat med periodens gennemsnitlige antal 
udestående ordinære aktier. 

Periodens resultat, der indgår i beregningen, er den del 
af resultatet, som kan henføres til ordinære aktionærer, 
dvs. efter fradrag af præferenceudbytte. 

Det gennemsnitlige antal udestående ordinære aktier, 
der skal anvendes, er det vejede gennemsnitlige antal 
ordinære aktier, der har været i omløb i løbet af peri-
oden. Det vejede gennemsnit af udestående ordinære 
aktier i perioden og for alle sammenligningsperioder, der 
er medtaget i regnskabet, skal reguleres for begiven-
heder, som har ændret antallet af udestående aktier, 
uden at værdierne er ændret tilsvarende – fx udstedelse 
af fondsaktier. 

Udvandet indtjening pr. aktie (diluted EPS) skal beregnes 
på samme måde som indtjening pr. aktie (ved at dividere 
periodens resultat med periodens gennemsnitlige antal 
udestående ordinære aktier), men både resultatet og an-
tallet af aktier skal reguleres for virkningen af alle poten-
tielle nye aktier. 

Når udvandede nøgletal opgøres, medtages kun de po-
tentielle ordinære aktier, som har en udvandende effekt, 

dvs. når konverteringen heraf til ordinære aktier vil redu-
cere indtjeningen pr. aktie.

Fx har optioner og warrants med en udnyttelseskurs, der 
overstiger den gennemsnitlige markedskurs for virksom-
hedens ordinære aktier i regnskabsperioden (dvs. instru-
menterne er outofthemoney), ikke en udvandende 
 effekt.

IAS 33 
– Indtjening pr. aktie

Anvendelsesområde

Måling af indtjening pr. aktie

Måling af udvandet indtjening pr. aktie
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Modsat har kontrakter, som kræver, at en virksomhed 
køber sine egne aktier tilbage (fx udstedte put-optioner), 
en udvandende effekt, hvis udnyttelseskursen overstiger 
den gennemsnitlige markedskurs for virksomhedens  

aktier i regnskabsperioden (dvs. instrumenterne er  
inthemoney), og disse skal derfor medtages, når  
udvandede nøgletal opgøres.

Hvis antallet af udestående ordinære aktier eller poten-
tielle ordinære aktier øges, uden at der tilføres værdier 
– fx ved fondsaktier – skal beregningen af både indtje-
ning og udvandet indtjening pr. aktie tilpasses med tilba-
gevirkende kraft. Hvis ændringerne sker efter balanceda-
gen, men før offentliggørelsen af regnskabet, skal 
beregningen baseres på det nye antal aktier. Når bereg-
ningen er baseret på et nyt antal aktier, skal dette oply-
ses. 

Herudover skal beregningen korrigeres for effekten af, at 
væsentlige fejl er rettet, og anvendt regnskabspraksis er 
ændret.

Virksomheden skal oplyse nøgletallene for indtjening og 
udvandet indtjening pr. aktie fra fortsættende aktiviteter, 
og samlet fra fortsættende og ophørte aktiviteter, i to-
talindkomstopgørelsen. Hvis virksomheden præsenterer 
en separat resultatopgørelse, vises nøgletallene alene i 
denne. Indtjening pr. aktie og udvandet indtjening pr. 
aktie skal vises på lige fremtrædende pladser. Nøgletalle-
ne skal præsenteres, uanset om de er negative eller posi-
tive. 

Hvis virksomheden har rapporteret ophørte aktiviteter i 
overensstemmelse med IFRS 5, Anlægsaktiver bestemt 
for salg og ophørte aktiviteter, skal indtjening fra ophør-
te aktiviteter pr. aktie og udvandet indtjening fra ophør-
te aktiviteter pr. aktie beregnes og vises i totalindkomst-
opgørelsen eller i noterne. Hvis virksomheden 
præsenterer en separat resultatopgørelse, vises nøgletal-
lene alene i denne eller i noterne.

Tilpasning

Præsentation

Der skal oplyses om de beløb, der er anvendt i tælle-
ren i nøgletallene, og disse beløb skal afstemmes til 
periodens resultat, ligesom der skal oplyses om det 
gennemsnitlige antal udestående ordinære aktier, der 
er anvendt til at beregne de to nøgletal, og disse 
nævnere skal afstemmes til hinanden. 

Der skal også gives oplysninger om egenkapitalinstru-
menter, som potentielt kan udvande fremtidig indtje-
ning pr. aktie, men som ikke er medtaget ved bereg-
ningen af udvandede nøgletal, fordi de ikke har en 
udvandende effekt i de viste perioder.

Hvis en virksomhed angiver andre nøgletal om indtje-
ning pr. aktie i tillæg til de to krævede, skal det gen-

nemsnitlige antal udestående ordinære aktier bereg-
nes efter IAS 33. Anvendes der ved en sådan 
beregning et resultatelement, som ikke fremgår af to-
talindkomstopgørelsen, skal der foretages en afstem-
ning til en relevant linje i totalindkomstopgørelsen. Så-
danne andre nøgletal skal vises i noterne og må ikke 
vises i tilknytning til totalindkomstopgørelsen. 

Hvis beregningen af nøgletallene er baseret på et æn-
dret antal ordinære aktier, skal dette oplyses (se oven-
for under ”Tilpasning”). Væsentlige transaktioner med 
ordinære eller potentielle ordinære aktier efter balance-
dagen, som ville have medført ændrede nøgletal, hvis 
transaktionerne var sket i perioden (fx fordi der modta-
ges kontant betaling), skal oplyses i noterne.

Oplysninger i regnskabet 
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IAS 34
Omhandler Krav til delårsregnskaber (perioderegnskaber)

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 10, Delårsregnskaber og værdiforringelse
 
Dansk regnskabsregulering OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S’ regelsæt for udstedere af børs-

noterede værdipapirer og Erhvervsstyrelsens delårsrapportbekendtgørelse  
indeholder bestemmelser om indholdet i delårsrapporter for børsnoterede 
virksomheder
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IAS 34 angiver minimumskravene til indholdet af et del-
årsregnskab og principperne for indregning og måling af 
delårsregnskabets elementer. Virksomheden kan efter 
IAS 34 vælge at præsentere et fuldstændigt delårsregn-
skab, der svarer til et årsregnskab, eller et sammendra-
get delårsregnskab. Det skal oplyses, om delårsregnska-
bet er aflagt i overensstemmelse med IFRS generelt eller 
minimumskravene i IAS 34. 

Standarden vedrører offentliggørelse af kvartals- og 
halvårsregnskaber. I henhold til delårsrapportbekendtgø-

relsen skal børsnoterede koncerner aflægge halvårsregn-
skab samt eventuelle frivilligt aflagte kvartalsregnskaber 
efter IAS 34. For børsnoterede virksomheder, der ikke er 
koncerner, er IAS 34 ikke et krav.

IFRIC 10 foreskriver, at en virksomhed ikke må tilbagefø-
re et tab ved værdiforringelse, der er indregnet i en fore-
gående delårsperiode, for så vidt angår goodwill eller en 
investering i enten et egenkapitalinstrument, eller et fi-
nansielt aktiv, der er indregnet til kostpris.

Delårsregnskabet skal ifølge IAS 341 indeholde følgende 
elementer – eventuelt i sammendraget form som beskre-
vet i IAS 34 (fx for et delårsregnskab for perioden 1. april 
2013 til 30. juni 2013 for en virksomhed med kalender-
årsregnskab): 

• Balance pr. afslutningen af delårsperioden (30. juni 
 2013) og en tilsvarende sammenlignelig balance pr. 
 slutningen af det foregående hele regnskabsår 
 (31. december 2012)
• Samlet totalindkomstopgørelse for delårsperioden 
 (1. april 2013 til 30. juni 2013) og kumulativt for det 
 aktuelle regnskabsår til dato (1. januar 2013 til 
 30. juni 2013) med sammenligningstal for de 
 tilsvarende perioder året før (1. april 2012 til 30. juni 
 2012 hhv. 1. januar 2012 til 30. juni 2012)
• Opgørelse over egenkapitalbevægelser, kumulativt 
 for det aktuelle regnskabsår til dato (1. januar 2013 
 til 30. juni 2013) med sammenligningstal for den 
 tilsvarende periode året før (1. januar 2012 til 
 30. juni 2012)

• Pengestrømsopgørelse kumulativt for det aktuelle 
 regnskabsår til dato (1. januar 2013 til 30. juni 
 2013) med sammenligningstal for den tilsvarende 
 periode året før (1. januar 2012 til 30. juni 2012).
• Udvalgte noter 

Hvis virksomheden har ændret anvendt regnskabsprak-
sis, korrigeret væsentlige fejl eller reklassificeret poster i 
balancen med tilbagevirkende kraft, og dette har en væ-
sentlig effekt på balancen pr. begyndelsen af det foregå-
ende regnskabsår, skal balancen pr. begyndelsen af det 
foregående regnskabsår ligeledes medtages i delårsrap-
porten.

Udvalgte noter 
Virksomheden skal i sit delårsregnskab give oplysninger 
om begivenheder og transaktioner, som er væsentlige 
for forståelsen af udviklingen i virksomhedens finansielle 
stilling og resultat siden det senest aflagte årsregnskab. 
Disse informationer skal opdatere de informationer, der 
er givet i det senest aflagte årsregnskab, og kan fx være 

IAS 34 
– Præsentation af delårsregn-
skaber

Delårsregnskabets indhold

1 Hertil kommer de yderligere bestanddele, som er krævet i henhold til. delårsrapportbekendtgørelsen, herunder ledelsesberetning og ledel

sespåtegning.
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IAS 34 har oplysningskrav for
 
• anvendt regnskabspraksis (som udgangspunkt er 

det nok at bekræfte, at den er i overens stem-
melse med seneste årsregnskab, hvor dette er 
tilfældet)

• sæsonudsving i aktiviteten og usædvanlige 
transaktioner

• ændringer i skøn af væsentlig betydning
• udstedelse, tilbagekøb og indløsning af 

gældsinstrumenter (fx obligationer) og aktier
• udbetalinger af udbytte
• segmentoplysninger, hvis IFRS 8, Driftssegmenter 

kræver segmentoplysninger i virksomhedens 
årsregnskab

• efterfølgende begivenheder
• ændringer i aktiviteten, fx køb og salg af 

virksomheder

• dagsværdier af finansielle aktiver og forpligtelser, 
jf. IFRS 13, Dagsværdimåling og IFRS 7, 
Finansielle instrumenter: Oplysninger, herunder 
oplysninger relateret til dagsværdihierarki og 
metoder for opgørelse af dagsværdier. 

Delårsperiodens indtjening pr. aktie og udvandet 
 indtjening pr. aktie skal præsenteres i totalindkomst-
opgørelsen. Hvis virksomheden præsenterer en 
 separat resultatopgørelse, vises nøgletallene alene i 
denne.

Derudover kræver IFRS 1, Førstegangsanvendelse af 
IFRS yderligere oplysninger i delårsregnskaber, der 
 aflægges i det regnskabsår, hvor virksomheden over-
går til at anvende IFRS. Se afsnittet om IFRS 1.

Oplysninger i regnskabet 

væsentlige ændringer af forretningsmæssige og økono-
miske omstændigheder, der påvirker dagsværdien af 
virksomhedens finansielle aktiver og forpligtelser, æn-
dringer i klassifikationen af finansielle aktiver som følge 

af ændret formål og brug af sådanne aktiver mv. Oplys-
ning om disse væsentlige begivenheder og transaktioner 
kan være omfattet af oplysningskrav i relevante standar-
der.
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IAS 36
Omhandler Nedskrivning af anlægsaktiver

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 10, Delårsregnskaber og værdiforringelse
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IAS 36 samler reglerne om nedskrivning for de fleste ty-
per af anlægsaktiver og beskriver, hvornår der skal fore-
tages nedskrivningstest på dem, hvordan testen skal 
gennemføres, og hvordan tab ved værdiforringelse op-
gøres og indregnes. 

Standarden indeholder særlige bestemmelser for så vidt 
angår nedskrivningstest af goodwill og virksomhedsakti-
ver (”Corporate assets”). 

IAS 36 finder anvendelse på alle aktiver, bortset fra følgende:

• Varebeholdninger (IAS 2, Varebeholdninger)
• Igangværende arbejder for fremmed regning 
 (IAS 11, Entreprisekontrakter)
• Udskudte skatteaktiver (IAS 12, Indkomstskatter)
• Aktiver tilknyttet personaleydelser 
 (IAS 19, Personaleydelser)
• Finansielle aktiver omfattet af IAS 39, Finansielle 
 instrumenter: Indregning og måling
• Investeringsejendomme, som måles til dagsværdi 
 (IAS 40, Investeringsejendomme)

• Biologiske aktiver tilknyttet landbrugsaktiviteter, som 
 måles til dagsværdi (IAS 41, Landbrug)
• Udskudte anskaffelsesomkostninger og immaterielle 
 aktiver omfattet af IFRS 4, Forsikringskontrakter
• Anlægsaktiver, der er klassificeret som bestemt for 
 salg efter IFRS 5, Anlægsaktiver bestemt 
 for salg og ophørte aktiviteter.

Alle andre aktiver er omfattet af IAS 36, herunder imma-
terielle aktiver, materielle anlægsaktiver og kapitalandele i 
dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint 
ventures.

Standarden kræver, at det på hver balancedag vurderes, om 
værdien af virksomhedens aktiver er blevet forringet. Hvis der 
er en indikation på dette, skal der gennemføres en nedskriv-
ningstest, hvor genindvindingsværdien af det pågældende 
aktiv (eller gruppe af aktiver) opgøres. 

Goodwill, immaterielle aktiver med ubestemmelige brugsti-
der og immaterielle aktiver under udvikling skal mindst én 
gang årligt testes for nedskrivning, uanset om der er indika-
torer på værdiforringelse eller ej. 

IAS 36 
– Værdiforringelse af aktiver

Anvendelsesområde

Identifikation af mulig værdiforringelse
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IAS 36 oplister en række indikatorer, der som minimum 
skal tages i betragtning, når det vurderes, om aktiver er 
værdiforringet. Oplistningen er ikke udtømmende. 

Indikatorer baseret på eksterne kilder omfatter fx:
 
• Aktivernes markedsværdi er i perioden faldet 
 betydeligt mere end forventet i forhold til normal 
 brug og tidsmæssig forældelse. 
• Der er i perioden konstateret væsentlige ændringer 
 vedrørende teknologi, marked, økonomi eller 
 miljøforhold i branchen eller på de markeder, hvor 
 aktiverne anvendes, som har påvirket virksomheden 
 negativt.
• Renteniveauet har været stigende i perioden, og det 
 er sandsynligt, at dette vil påvirke den 
 diskonteringssats, der skal anvendes ved beregning 
 af aktivernes kapitalværdi.
• Den regnskabsmæssige værdi af virksomhedens 
 nettoaktiver er større end virksomhedens samlede 
 kursværdi. 

Indikatorer baseret på interne kilder omfatter fx: 

• Synlige tegn på forældelse af eller fysisk skade på et 
 aktiv. 
• Der er i perioden konstateret væsentlige ændringer i 
 aktivets anvendelse eller forventede anvendelse med 
 negativ indvirkning på virksomheden, fx manglende 
 udnyttelse, planer om ophør eller omstrukturering af 
 den aktivitet, som aktivet er knyttet til, eller planer 
 om afhændelse af aktivet før det hidtil forventede 
 tidspunkt (forkortet brugstid).
• Dokumentation fra den interne rapportering, som 
 indikerer, at et aktivs økonomiske afkast er eller vil 
 blive lavere end forventet. 

Peger indikatorerne på, at værdien af et aktiv (eller en 
gruppe af aktiver) kan være forringet, skal der gennem-
føres en nedskrivningstest. 

En nedskrivningstest gennemføres ved at beregne akti-
vets genindvindingsværdi. 
Genindvindingsværdien er defineret som følger: 

Genindvindingsværdi
Det højeste beløb af et aktivs eller en pengestrømsfrembringende enheds

1) dagsværdi fratrukket salgsomkostninger og 2) kapitalværdi.

Dagsværdi fratrukket salgsomkostninger

Det beløb, som kan opnås ved salg af aktivet eller den 
pengestrømsfrembringende enhed i en normal transak-
tion mellem markedsdeltagere på målingstidspunktet, 
med fradrag af salgsomkostninger.

Kapitalværdi

Nutidsværdien af de skønnede fremtidige pengestrøm-
me, der forventes fra fortsat anvendelse af et aktiv eller 
en pengestrømsfrembringende enhed og ved afhændel-
se ved udløb af brugstiden. 

Indikatorer på værdiforringelse

Nedskrivningstest – måling af genindvindingsværdi 
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IAS 36 henviser til IFRS 13, Dagsværdimåling vedrørende op-
gørelse af dagsværdien af et aktiv eller en pengestrømsfrem-
bringende enhed. 

Ved opgørelsen af genindvindingsværdien for aktivet eller 
den pengestrømsfrembringende enhed fratrækkes salgsom-
kostninger fra den dagsværdi der er opgjort i overensstem-
melse med IFRS 13.
 

Salgsomkostninger er kun de omkostninger, der er direkte 
forbundet med afhændelsen af det pågældende aktiv eller 
den pengestrømsfrembringende enhed, eksklusiv finansielle 
omkostninger og skat.

Opgørelse af et aktivs eller en pengestrømsfrembringen-
de enheds kapitalværdi kræver efter IAS 36 følgende:

(a) Et skøn over de fremtidige pengestrømme til og fra 
 virksomheden, som hidrører fra aktivets fortsatte 
 brug og endelige afhændelse. 
(b) En tilbagediskontering af disse fremtidige 
 pengestrømme ved at anvende en relevant 
 diskonteringssats. 

Følgende elementer skal indgå, når et aktivs kapitalværdi 
opgøres:

• Et skøn over de pengestrømme, som aktivet 
 forventes at frembringe.
• Forventninger om eventuelle afvigelser med hensyn 
 til beløb eller tidspunkt for disse skønnede 
 pengestrømme.
• Den tidsmæssige værdi af penge udtrykt ved en 
 aktuel risikofri markedsrente.
• Prisen for at påtage sig den risiko, der er forbundet 
 med aktivet.
• Andre faktorer, som en investor vil tillægge 
 betydning, hvis denne skulle investere i det 
 pågældende aktiv, herunder illikviditet. 

Forventede pengestrømme skal fastlægges ud fra rimeli-
ge og dokumenterbare forudsætninger, godkendte bud-
getter/prognoser og ekstrapolation for perioder ud over 
budgetperioden for så vidt angår beregning af terminal-
værdien. IAS 36 forudsætter, at budgetter/prognoser 
som udgangspunkt ikke går ud over en femårig periode. 

De fremtidige pengestrømme skal skønnes for aktivet el-
ler gruppen af aktiver med udgangspunkt i deres aktuel-
le stand. Skøn over fremtidige pengestrømme må ikke 
omfatte pengestrømme til eller fra virksomheden, der 
stammer fra fremtidige omstruktureringer, som virksom-
heden endnu ikke har forpligtet sig til, eller fra fremtidi-
ge anlægsinvesteringer, som vil forbedre aktivernes nu-
værende ydeevne.

Pengestrømmene skal derudover opgøres uden hensyn-
tagen til finansieringen af aktivet eller den pengestrøms-
frembringende enhed og som udgangspunkt også uden 
hensyntagen til skatteind- og udbetalinger.

Skøn over nettoind- eller udbetalinger ved aktivets af-
hændelse skal indgå i pengestrømmene med et beløb, 
der svarer til det, som virksomheden forventer at kunne 
opnå ved at afhænde aktivet fratrukket forventede af-
hændelsesomkostninger.

Dagsværdi fratrukket salgsomkostninger

Kapitalværdi
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Når kapitalværdien måles, skal diskonteringssatsen 

• opgøres før skat (som udgangspunkt) og
• baseres på markedets aktuelle vurderinger af den 
 tidsmæssige værdi af penge og de risici, som 
 specifikt er forbundet med aktivet, og som der ikke 
 er taget højde for ved skønnet over de fremtidige 
 pengestrømme. 

Diskonteringssatsen skønnes ud fra den sats, som gæl-
der for aktuelle markedstransaktioner med tilsvarende 
aktiver, eller fra de vejede, gennemsnitlige kapitalom-
kostninger for en børsnoteret virksomhed, der har et en-
kelt aktiv (eller en gruppe af aktiver), som svarer til det 
pågældende aktiv eller gruppe af aktiver.

Når der ikke findes en specifik, markedsbestemt diskon-
teringssats for aktivet, skal man anvende en skønnet dis-
konteringssats. Denne skal afspejle det afkast, som en 
investor ville kræve ved investering i det pågældende ak-
tiv. 

Følgende satser anvendes normalt som udgangspunkt: 

(a) Virksomhedens vejede, gennemsnitlige 
 kapitalomkostning (WACC) 
(b) Virksomhedens lånerente
(c) Andre lånerenter på markedet. 

Ovenstående satser skal korrigeres således, at diskonte-
ringssatsen afspejler de specifikke risici, som markedet 
ville tillægge pengestrømmene fra det pågældende aktiv 
eller gruppe af aktiver. Der skal herunder bl.a. tages hen-
syn til lande-, område-, valuta- og prisrisici samt øvrig 
usikkerhed, når diskonteringssatsen fastsættes, forudsat 
at der ikke allerede er taget højde herfor ved budgette-
ringen af pengestrømmene.

Som udgangspunkt skal genindvindingsværdien opgøres 
for det enkelte aktiv. Hvis det imidlertid ikke er muligt at 
skønne denne værdi, skal genindvindingsværdien opgø-
res for den mindste pengestrømsfrembringende enhed, 
som aktivet tilhører.

En pengestrømsfrembringende enhed er den mindste, 
identificerbare gruppe af aktiver, der frembringer penge-
strømme (indbetalinger), som i al væsentlighed er uaf-
hængige af pengestrømme fra andre aktiver eller grup-
per af aktiver. Pengestrømsfrembringende enheder må 
som udgangspunkt ikke ændres fra den ene periode til 
den anden.

Selvom hele eller dele af en pengestrømsfrembringende 
enheds produktion anvendes internt i en koncern, skal 
den pågældende enhed anses for at være en selvstæn-
dig pengestrømsfrembringende enhed, hvis der findes et 
aktivt marked for de pågældende produkter og ydelser. 

Hvis pengestrømmene for en sådan enhed er påvirket af 
koncerninterne prisfastsættelsespolitikker (transfer pri
cing), skal skønnet over ind- og udbetalingerne ved op-
gørelse af kapitalværdien tage udgangspunkt i de priser, 
der ville være gældende ved transaktioner med uafhæn-
gige parter.

Som følge af kravet om årlige test af nedskrivningsbeho-
vet på goodwill skal goodwillbeløb allerede på anskaffel-
sestidspunktet fordeles på de af virksomhedens penge-
strømsfrembringende enheder, der kan forventes at 
drage fordel af de synergier, som opstår ved virksom-
hedssammenslutningen. De pågældende pengestrøms-
frembringende enheder skal repræsentere det laveste ni-
veau, som virksomheden i den interne styring anvender 
som grundlag for at overvåge indregnede goodwillbe-
løb, og niveauet må ikke være højere end virksomhe-
dens driftssegmenter, som er fastsat i overensstemmelse 
med IFRS 8, Driftssegmenter. 

Diskonteringssats

Pengestrømsfrembringende enheder og goodwill



249    

Virksomhedsaktiver i form af aktiver, bortset fra good-
will, der bidrager til fremtidige pengestrømme i forskelli-
ge pengestrømsfrembringende enheder (”Corporate as
sets”), herunder fx administrationsbygninger, edb-udstyr 
eller forskningscentre, skal testes i forhold til den eller de 
pengestrømsfrembringende enheder, som virksomheds-
aktivet tilhører. 

Når en pengestrømsfrembringende enhed testes for vær-
diforringelse, skal alle de virksomhedsaktiver, som er knyt-

tet til den pågældende pengestrømsfrembringende en-
hed, identificeres og så vidt muligt fordeles til den 
pågældende enhed. Hvis et virksomhedsaktiv ikke på en 
rimelig og ensartet måde kan allokeres til den pågælden-
de enhed, skal den mindste gruppe af pengestrømsfrem-
bringende enheder, som omfatter den pågældende en-
hed, og hvortil virksomhedsaktivet kan fordeles på en 
rimelig og ensartet måde, identificeres og testes.

Hvis genindvindingsværdien af et aktiv er lavere end dets 
regnskabsmæssige værdi, skal aktivet nedskrives til genind-
vindingsværdien. Udgangspunktet er, at nedskrivninger som 
følge af værdiforringelse føres i resultatopgørelsen. Tilbage-
førsler af tidligere foretagne opskrivninger, der er indregnet i 
øvrig totalindkomst og akkumuleret på egenkapitalen under 
reserve for opskrivninger, føres dog i øvrig totalindkomst og 
reducerer opskrivningsreserven på egenkapitalen. For så vidt 

angår pengestrømsfrembringende enheder, skal nedskrivnin-
gen først henføres til en eventuel goodwill og herefter pro 
rata til andre aktiver baseret på deres regnskabsmæssige 
værdier. I relation til fordeling af nedskrivninger i penge-
strømsfrembringende enheder, hvor der er minoritetsinteres-
ser tilknyttet, indeholder standardens Appendiks C særlige 
retningslinjer.

Ligesom der årligt skal foretages en nedskrivningstest, skal 
det årligt vurderes, om der er indikatorer på, at tidligere fore-
tagne nedskrivninger ikke længere skal opretholdes. Er der 
det, skal virksomheden opgøre genindvindingsværdien på 
ny. 

Tidligere foretagne nedskrivninger skal tilbageføres, hvis den 
opgjorte genindvindingsværdi overstiger den regnskabs-
mæssige værdi. Nedskrivninger af goodwill må dog ikke til-
bageføres. Hvis den forøgede genindvindingsværdi alene 
kan henføres til, at realisationen af de forventede penge-
strømme er rykket et år nærmere, kan nedskrivningen heller 
ikke tilbageføres.

Nedskrivninger kan maksimalt tilbageføres op til den regn-
skabsmæssige værdi, som aktiverne ville have haft, hvis ned-
skrivning ikke var foretaget. Det vil sige, at der skal tages 
hensyn til de afskrivninger mv., der ellers ville have været 
foretaget. 

Tilbageførte nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen, 
medmindre der er tale om tilbageførsel af nedskrivninger, der 
tidligere har været indregnet i øvrig totalindkomst og reduce-
ret en opskrivningsreserve på egenkapitalen.

Nedskrivninger indregnet i en delårsperiode må ifølge IFRIC 
10 ikke tilbageføres for så vidt angår goodwill. 

Virksomhedsaktiver

Indregning af nedskrivninger

Tilbageførsel af nedskrivninger
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IAS 36 indeholder et appendiks med vejledning om an-
vendelse af nutidsværdimetoder, når aktivers kapitalvær-
di opgøres. Derudover er der i tilknytning til IAS 36 udgi-
vet en samling eksempler på fastlæggelse af penge-
strømsfrembringende enheder, beregning af kapital-
værdi, indregning af nedskrivninger, opgørelse af effekt 

af udskudt skat, tilbageførsel af nedskrivninger, effekt af 
fremtidige omstruktureringer og investeringer, nedskriv-
ningstest af pengestrømsfrembringende enheder med 
tilknyttet goodwill og minoritetsinteresser, fordeling af 
virksomhedsaktiver samt noteoplysninger.

Yderligere vejledning

IAS 36 kræver relativt omfattende oplysninger om 
nedskrivninger og værdiforringede aktiver, fx fordeling 
af periodens nedskrivninger og tilbageførsel heraf på 
resultatet og øvrig totalindkomst samt fordeling på 
driftssegmenter. 

Derudover er der krav om yderligere oplysninger, hvis 
der i regnskabsperioden er foretaget væsentlige ned-
skrivninger eller tilbageførsler af nedskrivninger af en-
keltaktiver eller pengestrømsfrembringende enheder, 
eller hvis de foretagne nedskrivninger eller tilbageførs-
ler af nedskrivninger totalt set er væsentlige for regn-
skabet som helhed. 

Dette omfatter bl.a. omtale af

• de begivenheder eller forhold, der har medført 
 nedskrivning eller tilbageførsel heraf 
• indregnede nedskrivninger eller tilbageførsel heraf 
• enkeltaktiver, hvor arten oplyses, og hvilket 
 driftssegment aktivet tilhører 
• pengestrømsfrembringende enheder, hvor det 
 bl.a. oplyses, hvilken enhed det drejer sig om 
 (fx forretningsområde eller geografisk område)
• den nedskrevne værdi, og om den er opgjort til 
 kapitalværdi eller dagsværdi fratrukket 
 salgsomkostninger 

• dagsværdien, og hvordan den er opgjort, fx ved 
 henvisning til et aktivt marked 
• kapitalværdien, og hvordan den er opgjort, 
 herunder anvendte diskonteringssatser.

Ved test af pengestrømsfrembringende enheder, der 
indeholder goodwill eller immaterielle aktiver med 
ubestemmelige brugstider, angiver IAS 36 en række 
specifikke oplysningskrav for væsentlige pengestrøms-
frembringende enheder eller grupper af enheder, som 
goodwill eller immaterielle aktiver med ubestemmeli-
ge brugstider er fordelt på. 

Der skal bl.a. gives oplysninger om de regnskabsmæs-
sige værdier af hhv. goodwill og immaterielle aktiver 
med ubestemmelige brugstider, der er fordelt på den 
enkelte enhed, hvordan genindvindingsværdien for 
enheden er opgjort, hvilke centrale forudsætninger 
der er lagt til grund for opgørelsen af kapitalværdien 
(herunder følsomhedsanalyser på disse forudsætnin-
ger) og dagsværdien fratrukket salgsomkostninger, 
samt ledelsens vurdering af forudsætningernes kvali-
tet, budgetperioder, vækstrater og diskonteringsfak-
torer, der er anvendt til at opgøre kapitalværdier mv. 

Oplysninger i regnskabet 
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IAS 37
Omhandler Regnskabsmæssig behandling af hensatte forpligtelser, 
 eventualforpligtelser og eventualaktiver

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 1, Ændringer i nedtagnings, genopbygnings eller lignende 
 forpligtelser (behandlet i afsnittet om IAS 16, Materielle anlægsaktiver)
 IFRIC 5, Rettigheder til kapitalandele hidrørende fra fonde til dækning af 
 omkostninger forbundet med afvikling, reetablering og miljøgenopretning
 IFRIC 6, Forpligtelser vedrørende bortskaffelse af elektronisk udstyr
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IAS 37 omhandler den regnskabsmæssige behandling af 
hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualak-
tiver i regnskabet.

En hensat forpligtelse skal indregnes, når og kun når: 

• virksomheden på balancedagen har en retlig eller en 
 faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere 
 begivenhed, 
• det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et 
 træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, og 
• forpligtelsen beløbsmæssigt kan opgøres pålideligt. 

IFRIC 6 omhandler indregning af producenters forpligtel-
ser til at bortskaffe elektronisk udstyr fra private hushold-
ninger under EU’s WE&EE-direktiv. Ifølge direktivet forde-
les omkostninger til bortskaffelse af elektronisk udstyr ud 
fra markedsandele i en given måleperiode. Den forplig-
tende begivenhed, som medfører, at en forpligtelse skal 
indregnes i balancen, er, at producenten deltager i marke-
det i den måleperiode, hvor markedsandelen opgøres. 

Eventualforpligtelser og -aktiver er forhold, der eksisterer 
på balancedagen som resultat af tidligere begivenheder, 
og som kan medføre enten et træk på virksomhedens 
økonomiske ressourcer (eventualforpligtelse) eller en for-
øgelse af virksomhedens økonomiske ressourcer (eventu-
alaktiv), men hvor henholdsvis forpligtelsens og aktivets 

eksistens først kan bekræftes af en eller flere usikre fremti-
dige begivenheder, som er uden for virksomhedens kon-
trol. 

Eventualforpligtelser og -aktiver indregnes ikke i balancen, 
men skal omtales i noterne. 

IAS 37 
– Hensatte forpligtelser, 
eventualforpligtelser og 
eventualaktiver

Hensatte forpligtelser

Eventualforpligtelser og -aktiver
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Hensatte forpligtelser skal måles som det bedste skøn 
over de omkostninger, der er nødvendige for at indfri 
forpligtelsen på balancedagen. Der skal ved opgørelsen 
af det bedste skøn tages højde for alle relevante risici og 
usikkerheder, ligesom den hensatte forpligtelse skal til-
bagediskonteres, hvis dette har væsentlig indvirkning. 

Hensatte forpligtelser vurderes og måles til det beløb, 
der udtrykker det bedste skøn på hver balancedag. Hvis 
et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer ikke 
længere er sandsynligt, skal den hensatte forpligtelse til-
bageføres. 

Hvis virksomheden kan gøre regres gældende over for 
en tredjemand for hele eller dele af sin omkostning ved-
rørende forpligtelsen, skal dette indregnes som et sær-
skilt aktiv, forudsat at det er så godt som sikkert (virtual
ly certain), at refusionen modtages fra tredjemand, hvis 
virksomheden afregner forpligtelsen. Aktivet kan ikke 
overstige den hensatte forpligtelse. 

Det gælder bl.a. i de tilfælde, hvor virksomheden har ret 
til godtgørelser fra en fond e.l., som er etableret til hel 
eller delvis dækning af oprydningsomkostninger i et gi-
vet område, forudsat at virksomheden ikke har kontrol, 
fælles kontrol over eller betydelig indflydelse på fonden, 
jf. IFRIC 5.

Hensatte forpligtelser må kun anvendes til de formål, 
som de var tiltænkt at skulle dække, da de blev indregnet. 

Standarden indeholder særlige bestemmelser for fremtidi-
ge driftstab, tabsgivende kontrakter og omstrukturering. 

Der må ifølge IAS 37 ikke hensættes til dækning af frem-
tidige driftstab, da fremtidige driftstab hverken opfylder 

definitionen på forpligtelser eller det generelle indreg-
ningskriterium for hensatte forpligtelser. 

Hvis virksomheden er part i en aftale, der er tabsgivende 
for virksomheden, foreligger der som følge heraf en for-
pligtelse, der indregnes og måles som en hensat forplig-
telse efter IAS 37. 

Måling af hensatte forpligtelser 

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Ifølge ÅRL skal virksomheder omfattet af regnskabs-
klasse B og C (mellem) ikke oplyse om eventualaktiver.

Ifølge ÅRL indregnes eventualaktiver, når indtægten 
er sandsynlig. Ifølge IAS 37 må sådanne indtægter 
først indregnes, når de er så godt som sikre (virtually 
certain), idet der så ikke længere er tale om et even-
tualaktiv, men et aktiv som skal indregnes.

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Ifølge ÅRL indregnes refusioner som særskilte akti-
ver, hvis det er sandsynligt, at refusionen vil tilfalde 

virksomheden, når den afvikler forpligtelsen. Ifølge 
IAS 37 må refusioner først indregnes, hvis det er så 
godt som sikkert (virtually certain), at refusionen vil 
tilfalde virksomheden, hvis den afvikler forpligtelsen.



255    

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Vedrørende hensatte forpligtelser til omstrukturering 
afviger ÅRL fra IAS 37, idet det efter ÅRL er tilstrække-

ligt for at foretage hensættelse, at der er truffet en be-
slutning om at omstrukturere. Der er således ikke krav 
om, at beslutningen skal være offentliggjort.

En hensat forpligtelse til omstrukturering indregnes, når 
de generelle indregningskriterier for hensatte forpligtelser 
er opfyldt. IAS 37 konkretiserer, hvordan de generelle ind-
regningskriterier for hensatte forpligtelser skal anvendes 
ved omstrukturering. En forpligtelse til at omstrukturere 
en virksomhed eller en del af en virksomhed skal indreg-
nes, når virksomheden har udarbejdet en detaljeret plan 
for omstruktureringen og samtidig har skabt en berettiget 
forventning hos dem, som berøres af omstruktureringen, 
ved enten at begynde gennemførelsen af planen eller ved 
at kommunikere planen til dem, som berøres af den. 

Dette betyder eksempelvis, at en direktions- eller bestyrel-
sesbeslutning om at omstrukturere, der er taget før balan-

cedagen, alene resulterer i en forpligtelse på balanceda-
gen, hvis virksomheden forud for balancedagen har 
påbegyndt gennemførelsen af den planlagte omstrukture-
ring eller har offentliggjort omstruktureringsplanens ho-
vedpunkter til dem, som berøres af den. Dette skal være 
sket på en så tilstrækkelig specifik måde, at der herved er 
skabt en berettiget forventning hos dem om, at virksom-
heden vil gennemføre omstruktureringen. 

Hensatte forpligtelser til omstrukturering må udelukkende 
omfatte de omkostninger, der er en uundgåelig konse-
kvens af omstruktureringen, og som ikke knytter sig til 
virksomhedens fortsatte aktiviteter.

Omstrukturering

Der skal i regnskabet medtages en note for hver grup-
pe af hensatte forpligtelser, der viser

• den regnskabsmæssige værdi primo og ultimo 
 perioden 
• periodens hensatte forpligtelser, herunder 
 forøgelse af eksisterende hensatte forpligtelser 
• periodens forbrug af hensatte forpligtelser, 
 dvs. beløb som har reduceret de hensatte 
 forpligtelser
• ubenyttede hensatte forpligtelser, der er 
 tilbageført i perioden
• periodens forskydning i nutidsværdier som 
 følge af tidsforløbet og effekten af ændringer i 
 rentefaktoren. 

Der kræves ikke sammenligningstal.

Desuden skal noterne for hver gruppe af hensatte for-
pligtelser indeholde
• en beskrivelse af forpligtelsen og tidspunktet for 
 det forventede træk på virksomhedens 
 økonomiske ressourcer 
• en omtale af eventuelle usikkerheder ved 
 opgørelsen af omkostningerne eller det 
 forventede afholdelsestidspunkt, og oplysninger 
 om de væsentligste forudsætninger vedrørende 
 fremtidige begivenheder
• størrelsen af en eventuel forventet refusion eller 
 anden godtgørelse og den regnskabsmæssige 
 behandling heraf. 

Herudover skal der medtages visse oplysninger om 
eventualforpligtelser og -aktiver.

Oplysninger i regnskabet 



IAS 38
Omhandler Regnskabsmæssig behandling af immaterielle aktiver

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 4, Vurdering af, om en aftale indeholder en leasingaftale
 IFRIC 12, Koncessionsaftaler
 IFRIC 20, Bortfjernelsesomkostninger i produktionsfasen for en åben mine
 SIC–29, Koncessionsaftaler: Oplysninger
 SIC–32, Immaterielle aktiver – Omkostninger ved udvikling af website
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IAS 38 definerer et immaterielt aktiv som et identificer-
bart, ikke-monetært aktiv uden fysisk substans. Et aktiv 
anses for at være identificerbart, når:

(a) det er muligt at udskille aktivet fra virksomheden som 
 helhed og  sælge, overdrage, udlicensere, udleje eller 
 ombytte aktivet, enten særskilt eller sammen med en 
 tilhørende kontrakt, et aktiv eller en forpligtelse, eller

(b) aktivet er en følge af kontraktmæssige eller andre juri-
 diske rettigheder, uanset om disse kan overdrages 
 eller udskilles fra virksomheden eller fra andre 
 rettigheder og forpligtelser.

Immaterielle aktiver skal indregnes i balancen, hvis: 

• aktivet kontrolleres af virksomheden, 
• det er sandsynligt, at de fremtidige økonomiske 
 fordele, som aktivet repræsenterer, vil tilgå 
 virksomheden, og 
• aktivets kostpris kan måles pålideligt. 

Disse indregningskriterier gælder principielt, uanset om 
aktivet er erhvervet separat fra tredjemand, som led i en 
virksomhedssammenslutning eller er oparbejdet internt i 
virksomheden. 

Indregning
Immaterielle aktiver, der er erhvervet fra tredjemand som 
separate immaterielle aktiver, anses normalt altid for at 
opfylde indregningskriterierne.

Måling ved indregning
Kostprisen for aktiver, der er erhvervet fra tredjemand, 
skal omfatte:

(a) aktivets købspris, herunder told og ikke-refunderbare 
 afgifter, efter fradrag af rabatter o.l.
(b) omkostninger, der direkte kan henføres til forberedelse 
 af aktivet til dets planlagte anvendelse.

Omkostninger, der er afholdt efter det tidspunkt, hvor ak-
tivet første gang er i den stand, der kræves, for at aktivet 
kan bruges på den planlagte måde, kan ikke aktiveres. 
Dette gælder også omkostninger, der er afholdt fra tids-
punktet for færdiggørelsen af aktivet til det tidspunkt, 
hvor aktivet faktisk tages i brug, og indledende driftstab.

Ifølge IFRIC 12 skal en operatør indregne et immaterielt 
aktiv, såfremt operatøren modtager en ret (en licens) til at 
opkræve betaling fra brugere af en offentlig tjeneste.  
I henhold til IAS 38 kan immaterielle aktiver erhvervet  
vederlagsfrit eller for et symbolsk beløb fra en offentlig 
myndighed vælges indregnet enten til dagsværdi eller  
til det eventuelle afgivne symbolske beløb med tillæg af 
omkostninger, der direkte kan henføres til forberedelsen 
af aktivet til dets planlagte brug. 

IAS 38 
– Immaterielle aktiver

Indregning som aktiv

Aktiver, der er erhvervet separat fra tredjemand
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Indregning
Immaterielle aktiver, der er erhvervet som led i en virk-
somhedssammenslutning, anses altid for at opfylde kri-
teriet om at repræsentere sandsynlige fremtidige økono-
miske fordele for den overtagende virksomhed. 
Tilsvarende anses kriteriet om, at dagsværdien kan op-
gøres pålideligt, altid for værende opfyldt for immateriel-
le aktiver, der er erhvervet som led i en virksomhedssam-

menslutning. Identificerbare immaterielle aktiver skal 
derfor altid indregnes separat fra goodwill. Dette gælder 
også forsknings- og udviklingsprojekter, selvom disse 
ikke tidligere har været indregnet som aktiver i den over-
tagne virksomhed, og selvom de ikke ville opfylde betin-
gelserne for indregning, hvis de var afholdt af den over-
tagende virksomhed selv (se nedenfor).

Indregning
I praksis er det primært udviklingsprojekter, der aktiveres 
som internt oparbejdede immaterielle aktiver. Det er iføl-
ge IAS 38 ikke tilladt at aktivere internt oparbejdet 
goodwill, varemærker, navnerettigheder, udgiverrettig-
heder, kundekartoteker og lignende immaterielle res-
sourcer.  

Internt oparbejdede immaterielle aktiver skal aktiveres 
fra det tidspunkt, hvor virksomheden kan påvise: 

• at det for virksomheden er teknisk muligt  at 
 færdiggøre det immaterielle aktiv, således at det kan 
 bruges eller sælges
• at virksomheden har til hensigt at færdiggøre aktivet 
 for at bruge eller sælge det
• at virksomheden kan bruge eller sælge aktivet 
• hvordan aktivet vil frembringe sandsynlige fremtidige 

 økonomiske fordele, herunder eksistensen af et 
 marked for de producerede enheder fra det 
 immaterielle aktiv eller for selve det immaterielle 
 aktiv eller – hvis det skal bruges internt – 
 nytteværdien af aktivet 
• at tilstrækkelige tekniske, økonomiske og andre 
 ressourcer er tilgængelige til at fuldføre udviklingen 
 og til at bruge eller sælge det pågældende 
 immaterielle aktiv
• at virksomheden kan måle de omkostninger, der kan 
 henføres til udviklingen af det immaterielle aktiv, 
 pålideligt.

Interne forskningsprojekter kan ikke aktiveres.

Hvis et immaterielt aktiv ikke opfylder indregningskriteri-
erne, skal de omkostninger, der er forbundet med at 
frembringe aktivet, resultatføres, når de afholdes. Tidli-

Måling ved indregning
Immaterielle aktiver, der er erhvervet som led i en virk-
somhedssammenslutning, skal måles til dagsværdi. Det 
kan være nødvendigt at måle overtagne immaterielle ak-
tiver som en samlet gruppe af aktiver, hvis dagsværdien 
af det enkelte immaterielle aktiv ikke kan opgøres uaf-
hængigt af øvrige immaterielle og materielle aktiver.

Efterfølgende omkostninger til færdiggørelse af erhver-
vede og indregnede forsknings- og udviklingsprojekter 
kan alene indregnes, hvis projekterne på det tidspunkt, 
hvor omkostningerne afholdes, opfylder indregningskri-
terierne for internt oparbejdede immaterielle aktiver (se 
nedenfor). 

Aktiver, der er erhvervet som led i en virksomhedssammenslutning

Internt oparbejdede aktiver

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

ÅRL tillader ikke særskilt indregning af forskningspro-
jekter overtaget i forbindelse med en virksomheds-

sammenslutning. Værdien af sådanne projekter vil 
derfor blive indeholdt i goodwill.
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Omkostninger afholdt efter første indregning af et im-
materielt aktiv kan alene aktiveres, hvis de i sig selv op-
fylder indregningskriterierne efter IAS 38. 

Ifølge IFRIC 20 skal bortfjernelsesomkostninger i produk-
tionsfasen for en åben mine, som opfylder nærmere an-
givne kriterier, indregnes som et tillæg til et eksisterende 
anlægsaktiv. Kategoriseringen som immaterielt eller ma-
terielt anlægsaktiv afhænger af kategoriseringen af det 
eksisterende aktiv.

Hovedreglen for måling af immaterielle aktiver er kost-
pris fratrukket af- og nedskrivninger. Afskrivning foreta-
ges over den forventede brugstid, mens nedskrivninger 
opgøres og indregnes efter principperne i IAS 36, Værdi
forringelse af aktiver. 

Immaterielle aktiver kan som en tilladt alternativ be-
handling måles til opskrevne værdier, som er dagsværdi-
en på omvurderingstidspunktet fratrukket af- og ned-

skrivninger. Opskrivning tillades alene, hvor dette kan 
ske med reference til et aktivt marked for køb og salg af 
det pågældende aktiv. Eventuelle opskrivninger indreg-
nes i øvrig totalindkomst og overføres til egenkapitalpo-
sten “Reserve for opskrivninger”. Et aktivt marked er de-
fineret forholdsvis snævert, hvorfor det i praksis kun i 
yderst sjældne tilfælde vil være muligt at opskrive imma-
terielle aktiver.

gere resultatførte omkostninger kan ikke på et senere 
tidspunkt indregnes som en del af kostprisen for et im-
materielt aktiv. 

Måling ved indregning
Kostprisen for et internt oparbejdet immaterielt aktiv 
skal indeholde alle de omkostninger, der er direkte for-
bundet med at oprette, fremstille og forberede aktivet til 
dets tiltænkte brug fra det tidspunkt, hvor aktivet første 
gang opfylder indregningskriterierne. Omkostninger, der 
direkte kan henføres, er eksempelvis: 

• omkostninger til materialer og tjenesteydelser
• gager, løn og andre personaleomkostninger  
• honorarer og gebyrer for registrering af immaterielle 
 rettigheder
• afskrivninger på patenter og licenser, der er anvendt 
 til at frembringe aktivet. 

Salgs- og administrationsomkostninger samt andre ge-
nerelle omkostninger kan ikke lægges til kostprisen, 
medmindre de direkte kan henføres til klargøring af akti-
vet til dets tiltænkte brug. Omkostninger ved ineffektivi-
tet, indledende driftstab eller uddannelse af medarbej-
dere i brugen af aktivet kan heller ikke indgå i 
kostprisen.

Ifølge SIC–32 er en website, som en virksomhed udvikler 
til eget brug, et eksempel på et internt oparbejdet im-
materielt aktiv, som skal indregnes, når de generelle ind-
regningskriterier for immaterielle aktiver er opfyldt (se 
ovenfor). Fortolkningsbidraget angiver også specifikt, 
hvorvidt omkostninger i forskellige faser af udviklingen 
af en website skal aktiveres eller omkostningsføres. 

Efterfølgende omkostninger 

Efterfølgende måling

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

ÅRL kræver indregning af indirekte produktionsom-
kostninger i kostprisen for udviklingsprojekter (regn-
skabsklasse C og D). IAS 38 kræver, at omkostninger 

skal være direkte forbundet med oprettelsen, frem-
stillingen eller forberedelsen af aktivet til dets til-
tænkte brug for at kunne indgå i kostprisen. IAS 38 
er således mere restriktiv i kravene til indregning af 
omkostninger i kostprisen end ÅRL.



260   

IAS 38 skelner mellem immaterielle aktiver med en be-
stemmelig brugstid og immaterielle aktiver med en ube-
stemmelig brugstid. 

Immaterielle aktiver med en bestemmelig brugstid, skal 
afskrives over denne brugstid fra det tidspunkt, hvor ak-
tivet er klar til ibrugtagning. Afskrivningerne skal opgø-
res ved hjælp af en metode, der afspejler virksomhedens 
udnyttelse af de økonomiske fordele, som aktivet repræ-
senterer. Hvis dette forbrugsmønster ikke kan fastlægges 
pålideligt, skal afskrivningerne beregnes lineært over 
brugstiden. Hvis det immaterielle aktiv er baseret på 
kontraktmæssige eller andre juridiske rettigheder, må af-
skrivningsperioden som udgangspunkt ikke overstige 
disse rettigheders løbetid. Som hovedregel indregnes af-
skrivningerne i resultatet som en omkostning. Afskriv-
ningsperiode og -metode skal som minimum gennem-
gås ved udløbet af hvert regnskabsår.

Immaterielle aktiver skal anses for at have en restværdi 
på nul, medmindre tredjemand har forpligtet sig til at 

købe aktivet efter endt brugstid, eller der er et aktivt 
marked for handel med det pågældende aktiv.

Immaterielle aktiver med ubestemmelige brugstider skal 
ikke afskrives, men årligt testes for værdiforringelse efter 
bestemmelserne i IAS 36. Ligeledes skal immaterielle an-
lægsaktiver under udførelse årligt testes for værdiforrin-
gelse.

Et immaterielt aktiv skal anses for at have en ubestem-
melig brugstid, når virksomheden – ud fra en analyse af 
alle relevante faktorer (herunder bl.a. den planlagte brug 
af aktivet, løbetiden for tilhørende juridiske rettigheder 
og forventede tiltag fra konkurrenter) – ikke kan forudse 
en begrænsning i den periode, som aktivet kan forven-
tes at generere fremtidige økonomiske fordele til virk-
somheden i.  Appendiks til IAS 38 indeholder forskellige 
eksempler på aktiver med hhv. bestemmelige og ube-
stemmelige brugstider. 

Et immaterielt aktiv skal fjernes fra balancen når det af-
hændes, eller når  brugen eller afhændelsen af aktivet 
ikke forventes at give fremtidige økonomiske fordele. 
Gevinster eller tab skal opgøres som forskellen mellem 
et eventuelt nettoprovenu ved afhændelsen og aktivets 

regnskabsmæssige værdi og indregnes i resultatet, med-
mindre andet kræves i henhold til IAS 17, Leasing vedrø-
rende sale-and-leaseback-transaktioner. Gevinster må 
ikke klassificeres som omsætning. 

Af- og nedskrivninger

Udrangering og afhændelse

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

ÅRL tillader ikke opskrivning af immaterielle aktiver. 

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Der skal ifølge ÅRL altid afskrives på immaterielle an-
lægsaktiver, og afskrivningsperioden kan ikke oversti-
ge 20 år.  
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Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

IAS 38 indeholder en række oplysningskrav, der ikke 
fremgår af ÅRL, herunder bl.a. oplysning om de 

forsknings- og udviklingsomkostninger, der er resul-
tatført i året. 

Der skal gives følgende oplysninger for hver gruppe 
af immaterielle aktiver opdelt på hhv. internt opar-
bejdede og eksternt erhvervede immaterielle aktiver:

• Om levetiden for aktiverne er bestemmelig eller 
 ubestemmelig, og – for aktiver med bestemmelig 
 levetid – den forventede levetid eller de 
 afskrivningsprocenter, som anvendes. 
• Den anvendte afskrivningsmetode for aktiver med 
 bestemmelig levetid.
• Den/de linje(r) i resultatet, hvori afskrivning på 
 immaterielle aktiver indgår.
• En anlægsnote, der viser den regnskabsmæssige 
 værdi primo og ultimo regnskabsåret, 
 valutakursreguleringer primo, og bevægelserne i 
 perioden i form af fx til- og afgang, af- og 
  nedskrivninger samt eventuelle opskrivninger.  

Årets tilgange skal fordeles på internt opar-
bejdede aktiver, aktiver anskaffet separat  
og aktiver erhvervet ved virksomhedssammen-
slutninger.

For aktiver med ubestemmelig levetid skal der gives 
oplysning om den regnskabsmæssige værdi af akti-
vet og en beskrivelse af de faktorer, som underbyg-
ger, at aktivet har en ubestemmelig levetid. 

IAS 38 indeholder særlige oplysningskrav for aktiver, 
som er erhvervet via offentlige tilskud e.l., og for im-
materielle aktiver, der måles til opskrevne værdier. 

Enkeltaktiver, der er væsentlige for virksomhedens 
regnskab som helhed, skal beskrives, og den regn-
skabsmæssige værdi og den resterende afskrivnings-
periode skal oplyses. Det skal også angives, hvis im-
materielle aktiver er stillet som sikkerhed, eller hvis 
virksomheden har forpligtet sig til at købe immateri-
elle aktiver.

De samlede forsknings- og udviklingsomkostninger, 
der er resultatført i perioden, skal oplyses i regnska-
bet.

Oplysninger i regnskabet 



IAS 39
Omhandler Indregning og måling af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og   
 afledte finansielle instrumenter samt den regnskabsmæssige behandling  
 af sikring  

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 9, Omvurdering af indbyggede afledte finansielle instrumenter
 IFRIC 10, Delårsregnskaber og værdiforringelse
 IFRIC 12, Koncessionsaftaler
 IFRIC 16, Sikring af en nettoinvestering i en udenlandsk enhed
 IFRIC 19, Opfyldelse af finansielle forpligtelser med egenkapitalinstrumenter
 
Bemærk IASB har udsendt IFRS 9, Finansielle instrumenter, som skal erstatte IAS 39 

vedrørende indregning og måling af finansielle aktiver og forpligtelser. Det 
er desuden hensigten, at bestemmelser om sikring og nedskrivning af finan-
sielle aktiver skal indarbejdes i IFRS 9, hvorefter IAS 39 trækkes tilbage. IFRS 
9 træder imidlertid først i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2015 
eller senere, og er ikke godkendt i EU. Danske virksomheder kan derfor ikke 
anvende IFRS 9. I dette kapitel beskrives IAS 39 derfor uden hensyntagen til 
de ændringer, der følger af IFRS 9. 
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IAS 39 fastlægger regler og principper for indregning og 
måling af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser samt 
visse kontrakter om køb eller salg af ikke-finansielle akti-
ver. IAS 39 skal læses i sammenhæng med IAS 32, Fi
nansielle instrumenter: Præsentation og IFRS 7, Finan
sielle instrumenter: Oplysninger. IAS 32 indeholder også 
en række definitioner på finansielle aktiver og finansielle 

forpligtelser samt vejledning i sondringen mellem egen-
kapital og forpligtelser. IAS 39 udbygger disse med nye 
begreber og vejledning vedrørende indregning og må-
ling. 

Gennemgangen af IAS 39 er opdelt i afsnit som angivet i 
figuren: 

IAS 39 
– Finansielle instrumenter: 
Indregning og måling

IAS 39
Finansielle

instrumenter

Afgrænsning til
andre standarder

Måling ved første
indregning

Måling af
finansielle aktiver

Måling af finansielle
forpligtelser

Værdiregulering

Ophør af indregning

Regnskabsmæssig
behandling af sikring

Anvendelses-
vejledning

Implementerings-
vejledning
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Standarden gælder som nævnt for alle finansielle aktiver 
og finansielle forpligtelser, herunder afledte finansielle 
instrumenter. Der er dog nogle konkrete undtagelser, 
som er omfattet af andre standarder, fx IAS 27, Separate 
regnskaber (investeringer i dattervirksomheder, associe-
rede virksomheder og joint ventures), IAS 28, Investerin

ger i associerede virksomheder og joint ventures (i kon-
cernregnskabet), og IAS 19, Personaleydelser. Der er 
også visse specifikke undtagelser fra IAS 39, selvom kon-
trakterne principielt er finansielle instrumenter, fx forsik-
ringskontrakter og råvarekontrakter med fysisk levering 
(se figuren nedenfor).

Finansielle instrumenter omfatter ikke kun afledte finan-
sielle instrumenter (også benævnt derivater, fx termins-
forretninger, futures, options og swaps), men også pri-
mære finansielle instrumenter. 

Det betyder, at følgende primære finansielle instrumen-
ter er omfattet af IAS 39: 
• Visse investeringer i aktier, anparter og obligationer
• Bankindeståender
• Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
• Andre tilgodehavender

• Likvide beholdninger
• Udstedte obligationer
• Prioritetsgæld
• Gæld til kreditinstitutter i øvrigt
• Bankgæld
• Leverandørgæld
• Anden gæld.

IAS 39 finder også anvendelse på finansielle aktiver og 
skyldige beløb fra koncessionsgiver, som indregnes i ba-
lancen efter IFRIC 12 om koncessionsaftaler.

Afgrænsning til andre standarder 

Undtaget fra IAS 39, da de er omfattet af andre standarder

Egenkapitalinstrumenter, der er udstedt af den regnskabsaflæggende virksomhed
og er klassificeret som egenkapital (fx egne aktier) IAS 32

Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures (IAS 28)

Investeringer i dattervirksomheder (IFRS 10 og IAS 27)
(IAS 39 gælder dog, hvis modervirksomheden er en investeringsvirksomhed
eller dattervirksomheder indregnes efter IAS 39 i det separate regnskab)

Leasingkontrakter (IAS 17)
(IAS 39 vedr. ophør af indregning, nedskrivning 
og indbyggede derivater gælder dog i visse tilfælde)

Pensionsordninger (IAS 19)

Refusioner (IAS 37)

Visse lånetilsagn (IAS 37)

Entreprisekontrakter (IAS 11)

Forsikringskontrakter (IFRS 4)
(Visse kontrakter vedr. finansielle garantier er dog omfattet af IAS 39)

Aktiebaseret vederlæggelse (IFRS 2)

Forward kontrakter vedr. køb/salg af en virksomhed  
i en virksomhedssammenslutning på en fremtidige dato (IFRS 3)

Omfattet af IAS 39
Alle andre finansielle

instrumenter
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Figuren illustrerer, at IAS 39 omhandler alle finansielle in-
strumenter – herunder afledte finansielle instrumenter – 
bortset fra de, der specifikt er undtaget fra standarden, 

og i stedet er omfattet af andre standarder. Dog vil visse 
kontrakter med fysisk levering af det underliggende aktiv 
ikke være omfattet af IAS 39.

Afledte finansielle instrumenter kan være indbygget i og 
være en del af en kombineret kontrakt, som omfatter 
både det afledte instrument og hovedkontrakten. Som 
eksempel kan nævnes et konvertibelt lån, hvor lånet er 
hovedkontrakten, og konverteringsretten er det indbyg-
gede afledte instrument. 

Det indbyggede afledte finansielle instrument skal ude-
lukkende adskilles fra hovedkontrakten og regnskabs-
mæssigt behandles som et afledt finansielt instrument 
efter IAS 39, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a. De økonomiske karakteristika og risici, der er 
 forbundet med det indbyggede afledte finansielle 
 instrument, er ikke nært forbundet med 
 hovedkontraktens økonomiske karakteristika og 
 risici. 
b. Et særskilt instrument med samme betingelser som 
 det indbyggede afledte finansielle instrument 
 opfylder definitionen på et afledt finansielt 
 instrument. 
c. Det kombinerede instrument måles ikke allerede til 
 dagsværdi med indregning af værdiændringer i 
 resultatopgørelsen.  

Er ovenstående betingelser opfyldt, skal hovedkontrak-
ten behandles efter IAS 39, hvis der er tale om et finan-
sielt instrument, og ellers i overensstemmelse med andre 
relevante standarder. 

I de tilfælde, hvor det indbyggede afledte finansielle in-
strument væsentligt ændrer ved kontraktens penge-

strømme, og det ved første vurdering af et tilsvarende 
instrument er klart, at IAS 39 ikke forbyder udskillelse af 
det indbyggede finansielle instrument, kan virksomhe-
den dog vælge at indregne kontrakten som et finansielt 
aktiv eller forpligtelse til dagsværdi med indregning af 
værdiændringer i resultatet.

Hvis det ikke er muligt særskilt at måle dagsværdien af 
det indbyggede afledte finansielle instrument, skal hele 
kontrakten måles til dagsværdi med indregning af værdi-
ændringer i resultatet.

Ifølge IFRIC 9 skal virksomheden vurdere, om et afledt fi-
nansielt instrument skal adskilles fra hovedkontrakten. 
Denne vurdering foretages første gang, virksomheden 
bliver part i kontrakten. Efterfølgende omvurdering er 
kun tilladt og påkrævet, hvis der sker en ændring i kon-
traktbetingelserne, og hvor virksomheden vurderer, at 
ændringen i betydelig grad vil ændre de pengestrømme, 
som ellers ville være påkrævet ifølge den oprindelige 
kontrakt, eller ved omklassificering af et finansielt aktiv 
ud af kategorien ”dagsværdi med indregning af værdi-
ændringer i resultatet”.

Indbyggede afledte finansielle instrumenter kan fore-
komme i mange forskellige varianter, herunder i aftaler 
om varekøb, salg og leasingkontrakter. Der findes om-
fattende vejledning og eksempler i IAS 39 til at vurdere, 
hvornår disse indbyggede, afledte finansielle instrumen-
ter skal adskilles fra hovedkontrakten og måles særskilt 
til dagsværdi. 

Indbyggede afledte finansielle instrumenter
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Ifølge IAS 39 skal finansielle aktiver og finansielle forplig-
telser, herunder afledte finansielle instrumenter, indreg-
nes i balancen fra det tidspunkt, hvor der for virksomhe-
den foreligger en aftalemæssig rettighed eller pligt. Som 
udgangspunkt skal finansielle aktiver og forpligtelser ved 
første indregning måles til dagsværdi (fair value), som 
normalt er dagsværdien af det betalte eller det modtag-
ne vederlag. Hvis der ikke findes en tilgængelig og påli-

delig markedsværdi for vederlaget på indregningstids-
punktet, skal dagsværdien heraf skønnes ved hjælp af 
værdiansættelsesmetoder. Transaktionsomkostninger 
lægges til dagsværdien ved første måling, medmindre 
det finansielle aktiv eller den finansielle forpligtelse må-
les til dagsværdi med indregning af værdiændringer i re-
sultatet. 

Det er vigtigt, at virksomheden får klassificeret sine pri-
mære finansielle aktiver, fordi der er forskellig regnskabs-
mæssig behandling afhængigt af klassifikationen. 

Nedenstående oversigt beskriver de fire kategorier af fi-
nansielle aktiver, som følger af IAS 39:

Klassifikation af finansielle aktiver

Kategori af finansielle aktiver Beskrivelse

Lån og tilgodehavender Lån og tilgodehavender, som en virksomhed enten erhverver eller skaber ved at stil-
le penge, varer eller tjenesteydelser til direkte rådighed for debitor, medmindre disse 
klassificeres som ”dagsværdi med indregning af værdiændringer i resultatet”.

Hold-til-udløb-investeringer Finansielle aktiver med fast udløbstidspunkt og faste eller bestemmelige betalin-
ger, som virksomheden har til hensigt og er i stand til at holde til udløb.

Dagsværdi med indregning af 
værdiændringer i resultatet

Omfatter
• finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje (handelsbeholdning), 
 dvs. med henblik på at skabe en gevinst gennem kortsigtede udsving i 
 kurser eller handelsmargin. 
• afledte finansielle instrumenter, der er aktiver (medmindre de anvendes til  
 effektiv sikring, eller der er tale om finansielle garantikontrakter).

 (Dagsværdioptionen)
• finansielle aktiver, hvor klassifikation til dagsværdi med værdiændringer i 
 resultatet giver mere relevant information, idet det fjerner eller væsentligt  
 reducerer en målings- eller indregningsinkonsistens.
• finansielle aktiver, hvor klassifikation til dagsværdi med værdiændringer i 
 resultatet giver mere relevant information, fordi der er tale om en gruppe 
 af finansielle aktiver, som forvaltes, og hvor indtjeningen vurderes på 
 grundlag af dagsværdien, i overensstemmelse med en dokumenteret 
 risikostyrings- eller investeringsstrategi, og hvor oplysninger herom til 
 nøglepersoner i virksomhedens ledelse gives på dette grundlag.

Måling ved første indregning 

Klassifikation og efterfølgende måling af finansielle aktiver
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Klassifikation af finansielle aktiver

Kategori af finansielle aktiver Beskrivelse

Finansielle aktiver disponible for 
salg – normale tilfælde

Omfatter 
• finansielle aktiver med fast udløbstidspunkt, som virksomheden enten ikke 
 har til hensigt eller ikke er i stand til at holde til udløb.
• børsnoterede aktier og andre egenkapitalinvesteringer med officielt 
 noterede markedsværdier. 
• aktier og andre egenkapitalinvesteringer uden officielt noterede 
 markedsværdier, men hvor dagsværdien kan opgøres pålideligt.

Finansielle aktiver disponible for 
salg – usædvanlige tilfælde

Aktier og andre egenkapitalinvesteringer uden officielt noterede markedsværdi-
er, hvor virksomheden ikke er i stand til at opgøre dagsværdien pålideligt.

Indregning og måling af finansielle aktiver (bortset fra i 
sikringstilfælde) kan illustreres således:

Måling af finansielle aktiver

Kategori af finansielle aktiver Måling ved første 
indregning

Efterfølgende måling Indregning af 
værdiændringer

Lån og tilgodehavender Dagsværdi Amortiseret kostpris 
med fradrag af evt. 
nedskrivning

Resultatet inkl. eventuel 
nedskrivning

Aktiver, der holdes til udløb Dagsværdi Amortiseret kostpris 
med fradrag af evt. 
nedskrivning

Resultatet inkl. eventuel 
nedskrivning

Aktiver, der måles til dagsværdi 
med indregning af værdiæn-
dringer i resultatet

Dagsværdi Dagsværdi Resultatet

Aktiver disponible for salg – 
normalt

Dagsværdi Dagsværdi Øvrig totalindkomst. En 
eventuel  nedskrivning ind-
regnes i resultatet. Ved af-
hændelse recirkuleres fra 
øvrig totalindkomst til re-
sultatet.

Aktiver disponible for salg – 
hvis dagsværdi ikke kan  
opgøres pålideligt efter første 
indregning

Dagsværdi Kostpris med fradrag af 
evt. nedskrivning

Eventuel nedskrivning i re-
sultatet

Afledte finansielle instrumenter Dagsværdi Dagsværdi Resultatet



268   

Efter den første indregning skal finansielle aktiver (her-
under alle afledte finansielle instrumenter) som hovedre-
gel måles til dagsværdi. Der er dog visse undtagelser til 
dagsværdimåling: 

• Lån og tilgodehavender, se nedenfor. 
• Andre investeringer med fast løbetid, fx obligationer, 
 som virksomheden har til hensigt og er i stand til at 
 beholde til udløb (hold-til-udløb-investeringer). 
• Aktier eller andre egenkapitalinstrumenter, der ikke 
 har en offentligt noteret markedsværdi på et aktivt 
 marked, og hvor dagsværdi ikke på anden måde kan 
 måles pålideligt, fx ved hjælp af værdiansættelses-
 metoder. 

Andre finansielle aktiver – bortset fra aktier eller andre 
egenkapitalinstrumenter, hvor dagsværdi ikke kan måles 
pålideligt – kan vælges målt til dagsværdi med indreg-
ning af værdiændringer i resultatet, hvis betingelserne 
for at anvende dagsværdioptionen er opfyldt. Det er en 
forudsætning for at anvende dagsværdioptionen, at der 
gives oplysninger herom i overensstemmelse med IFRS 
7. Klassificeringen skal dog ske ved første indregning. 

Visse finansielle aktiver kan efterfølgende – i særlige til-
fælde – reklassificeres fra den pågældende kategori, hvis 
betingelserne herfor er opfyldt, fx reklassifikation fra 
”handelsbeholdning” til ”lån og tilgodehavender”. Et af-
ledt finansielt instrument eller finansielle aktiver, hvor 
dagsværdioptionen anvendes, kan dog ikke efterfølgen-
de reklassificeres til andre kategorier. Foretages der en 
reklassificering, skal der gives specifikke oplysninger her-
om ifølge IFRS 7.

Hvis det finansielle aktiv ikke skal måles til dagsværdi, 
skal det i stedet måles til amortiseret kostpris eller til 
kostpris. Amortiseringstillægget/-fradraget indregnes i 
resultatopgørelsen efter den effektive rentes metode, 
som er nærmere defineret i IAS 39. Alle finansielle akti-
ver, der ikke måles til dagsværdi, skal ved hver balance-
dag vurderes for værdiforringelse med henblik på even-

tuel nedskrivning. Der findes yderligere vejledning i IAS 
39 om værdiforringelse af finansielle aktiver, fx udlån. 

Lån og tilgodehavender skal som udgangspunkt måles til 
amortiseret kostpris, medmindre de specifikt anvendes til 
handel. Erhvervede lån og tilgodehavender kan klassifi-
ceres sammen med lån og tilgodehavender, som oprin-
deligt er udstedt af virksomheden selv, og dermed måles 
til amortiseret kostpris.

Finansielle aktiver, hvor dagsværdien ikke kan måles påli-
deligt, og som ikke har et udløbstidspunkt, skal måles til 
kostpris. Det kan fx være visse unoterede aktier. 

Hold-til-udløb-investeringer skal måles til amortiseret 
kostpris, hvis virksomheden har til hensigt og evnen til at 
beholde dem til udløb. Det kan fx være obligationer. 

Det er vigtigt, at virksomheden – bortset fra de undta-
gelsessituationer, der er tilladt i standarden – beholder 
sine hold-til-udløb-investeringer til udløb. I modsat fald 
vil alle finansielle aktiver i denne kategori skulle måles til 
dagsværdi i minimum en toårig periode. Aktiver uden 
forudbestemt løbetid, såsom aktier, kan ikke indgå i ka-
tegorien for hold-til-udløb-investeringer.

Det er også vigtigt, at de primære finansielle aktiver, 
som måles til dagsværdi, bliver klassificeret enten som 
”dagsværdi med indregning af værdiændringer i resulta-
tet” eller som ”disponible for salg”, fordi gevinster eller 
tab skal behandles forskelligt. Gevinster eller tab på fi-
nansielle aktiver, som er disponible for salg, skal indreg-
nes direkte som en særskilt post under egenkapitalen, 
via øvrig totalindkomst indtil aktivet er realiseret eller 
nedskrevet. Når aktivet er realiseret, skal hele den akku-
mulerede dagsværdiregulering recirkuleres til resultatet. 

Dagsværdien af finansielle aktiver skal opgøres efter reg-
lerne i IFRS 13, Dagsværdimåling, der indeholder detal-
jeret vejledning.

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Bestemmelsen om, at et finansielt aktiv – bortset fra 
aktier eller andre egenkapitalinstrumenter, hvor 

dagsværdi ikke kan måles pålideligt – kan måles til 
dagsværdi med indregning af værdiændringer i re-
sultatet, hvis betingelserne for at anvende dagsvær-
dioptionen er opfyldt, findes ikke tilsvarende i ÅRL.
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Efter første indregning skal finansielle forpligtelser som 
hovedregel måles til amortiseret kostpris. Dette gælder 
dog ikke 

• forpligtelser (herunder gæld), der er stiftet eller 
 påtaget for at opnå kortsigtet gevinst 
 (handelsbeholdning)
• afledte finansielle instrumenter

• finansielle forpligtelser, der ved første indregning 
 opfylder betingelserne for og klassificeres som 
 ”dagsværdi med indregning af værdiændringer i 
 resultatet” (dagsværdioptionen).

Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over de to ka-
tegorier af finansielle forpligtelser:

Klassifikation og måling af finansielle forpligtelser

Kategori af finansielle 
Forpligtelser

Beskrivelse Efterfølgende måling 
og indregning

Finansielle forpligtelser, 
der måles til dagsværdi 
med indregning af 
værdiændringer i resultatet

Omfatter
• finansielle forpligtelser, som er stiftet eller påtaget  
 med handel for øje (handelsbeholdning), dvs. for  
 at skabe en gevinst gennem kortsigtede udsving i  
 kurser eller handelsmargin.
• afledte finansielle instrumenter, der udgør en 
 forpligtelse (medmindre de anvendes til effektiv sikring, 
 eller der er tale om finansielle garantikontrakter).

 (Dagsværdioptionen)
• finansielle forpligtelser, hvor klassifikation til 
 dagsværdi med værdiændringer i resultatet giver 
 mere relevant information, idet det fjerner eller 
 væsentligt reducerer en målings- eller indregnings-
 inkonsistens.
• finansielle forpligtelser, hvor klassifikation til dagsværdi 
 med værdiændringer i resultatet giver mere relevant 
 information, fordi der er tale om en gruppe af 
 finansielle forpligtelser, som forvaltes, og hvor 
 indtjeningen vurderes på grundlag af dagsværdien i 
 overensstemmelse med en dokumenteret 
 risikostyrings- eller investeringsstrategi, og hvor 
 oplysninger herom til nøglepersoner i virksomhedens 
 ledelse gives på dette grundlag.

Dagsværdi 

Værdiændringer indreg-
nes i resultatet. 

Alle andre finansielle 
forpligtelser

Indeholder typisk
• prioritetsgæld
• gæld til kreditinstitutter i øvrigt
• bankgæld
• leverandørgæld
• anden gæld,
der ikke er stiftet eller påtaget med handel for øje eller er 
klassificeret som dagsværdi med indregning af værdiæn-
dringer i resultatet.

Amortiseret kostpris

Reguleringer føres i  
resultatet.

Klassifikation og efterfølgende måling af finansielle forpligtelser
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Dette medfører fx, at en virksomhed som udgangspunkt 
skal måle sin prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dog 
skal finansielle forpligtelser, der er stiftet eller påtaget for 
at skabe en kortsigtet gevinst, og afledte finansielle in-
strumenter måles til dagsværdi ifølge IAS 39. Andre fi-
nansielle forpligtelser kan vælges målt til dagsværdi med 
indregning af værdiændringer i resultatet, hvis betingel-
serne for at anvende dagsværdioptionen i IAS 39 er op-
fyldt. Det kan fx være en virksomhed, der besidder inve-
steringsejendomme, som indregnes og måles til 
dagsværdi, og hvor virksomheden vurderer, at den opfyl-
der betingelserne for at anvende dagsværdioptionen, så-

ledes at de tilknyttede finansielle forpligtelser indregnes 
og måles til dagsværdi. Det er en forudsætning for at 
anvende dagsværdioptionen, at der gives oplysninger 
herom i overensstemmelse med IFRS 7.

Anvendelse af dagsværdioptionen skal ske ved første 
indregning, og efterfølgende reklassifikation (til og fra 
kategorien) er ikke tilladt.

Dagsværdien af finansielle forpligtelser skal opgøres ef-
ter reglerne i IFRS 13, Dagsværdimåling, der indeholder 
detaljeret vejledning.

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

IAS 39 tillader, at en finansiel forpligtelse måles til 
dagsværdi med indregning af værdiændringer i re-
sultatet, hvis betingelserne for at anvende dagsvær-

dioptionen er opfyldt. Denne bestemmelse findes 
ikke i ÅRL. Dog kræver ÅRL, at finansielle forpligtel-
ser måles til dagsværdi, hvis de er forbundet med in-
vesteringsaktiviteter, og disse vælges målt til 
dagsværdi, eller forpligtelserne indgår i en handels-
beholdning.

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Kategorien ”finansielle aktiver disponible for salg” 
findes ikke i ÅRL. Dette betyder, at værdiændringer 

indregnes i resultatet og ikke i øvrig totalindkomst, 
som IAS 39 kræver, medmindre der er tale om sik-
ring, som i henhold til ÅRL indregnes direkte på 
egenkapitalen.

Måling af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser til 
dagsværdi medfører, at der ved hver regnskabsrapporte-
ring skal foretages en værdiregulering heraf. Den samle-
de værdiændring præsenteres på følgende måder: 

• Gevinst eller tab på finansielle aktiver og forpligtelser, 
 der er klassificeret som ”dagsværdi med indregning 
 af værdiændringer i resultatet”, indregnes – selvsagt 
 – i resultatet. Dette gælder også afledte finansielle 

 instrumenter, medmindre der er tale om et 
 sikringsinstrument, der opfylder kravene til effektiv 
 sikring, se nedenfor. 
• Gevinst eller tab på finansielle aktiver, der er disponible 
 for salg, indregnes i øvrig totalindkomst, indtil det 
 finansielle aktiv afhændes. På dette tidspunkt 
 recirkuleres den akkumulerede nettoregulering fra 
 øvrig totalindkomst til resultatet (medmindre der er 
 tale om effektiv sikring, se nedenfor).

Værdiregulering
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IAS 39 indeholder retningslinjer for indregning og må-
ling af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser, som 
virksomheden anvender til at sikre/afdække risikoen ved 
aktiver, forpligtelser eller forventede fremtidige transakti-
oner. Typisk anvendes afledte finansielle instrumenter 
som sikringsinstrumenter. 

Regnskabsaflæggelse efter de særlige sikringsbestem-
melser (hedge accounting) kan efter IAS 39 alene ske, 
hvis en række restriktive kriterier opfyldes. Der skal fx 
foreligge dokumentation for sammenhæng mellem risi-
kostyringspolitikken og sikringsforholdet, identifikation 
af sikringsinstrumentet og risikoeksponeringen samt do-
kumentation af sammenhængen mellem det sikrede og 
sikringsinstrumentet, og for hvordan virksomheden vil 
måle sikringseffektiviteten.

Sikringen skal være klar, entydig og meget effektiv. IAS 
39 angiver retningslinjer for, hvornår et sikringsforhold 
kan betragtes som værende ”meget effektivt” (highly ef
fective). Kravet er, at der kan påvises en samvariation 
mellem det sikrede og sikringsinstrumentet, der ligger 
inden for et interval af 80-125%. Desuden skal der fore-
tages løbende opfølgning, hvorunder det skal vurderes, 
om sikringsforholdet har været meget effektivt i løbet af 
regnskabsperioden. 

Ved sikring skal sikringsinstrumentet være erhvervet hos 
en ekstern part, for at det opfylder betingelserne som 
sikringsinstrument i IAS 39, idet koncerninterne transak-
tioner elimineres i koncernregnskabet. 

Endvidere indeholder IAS 39 en undtagelse, hvorefter 
valutakursrisikoen vedrørende fx tilgodehavender/for-
pligtelser mellem to dattervirksomheder kan opfylde sik-
ringskriterierne for en sikret post i koncernregnskabet, 
hvis det resulterer i valutakursgevinster eller -tab, som 
ikke fuldt ud elimineres i koncernregnskabet.

Sikring skal foretages transaktion for transaktion, og 
gruppevis sikring af nettopositioner (macro hedging) til-
lades generelt ikke efter IAS 39. IAS 39 indeholder dog 
en specifik undtagelse, hvorefter macro hedging kan an-
vendes ved dagsværdisikring af renterisikoen for en del 
af en portefølje af finansielle aktiver eller finansielle for-
pligtelser. 

Ved at klassificere en del af de underliggende finansielle 
aktiver eller finansielle forpligtelser i en gruppe som det 
sikrede, kan virksomheden imidlertid opnå stort set den 
samme virkning på nettoresultatet. Fx kan en virksom-
heds samlede nettorenterisiko ikke sikres overordnet set, 
men det samme resultat kan muligvis opnås ved at af-
dække en specifik risiko, der beløbsmæssigt svarer til 
den samlede nettorenterisiko. 

Sikringstransaktioner opdeles i tre typer: 

• Sikring af dagsværdi (fair value hedge) 
• Sikring af pengestrømme, inkl. forventede 
 fremtidige transaktioner (cash flow hedge, including 
 hedge of forecasted transactions) 
• Sikring af en nettoinvestering i en udenlandsk enhed 
 (hedge of a net investment in a foreign entity). 

Regnskabsmæssig behandling af sikring

IAS 39 fastlægger detaljerede og komplekse regler for 
vurderingen af, hvornår fordele og risici ved samt kontrol-
len over finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser (el-
ler dele heraf) er overdraget til en anden part og dermed 
ikke længere skal indregnes i balancen (derecognition). 

Herudover indeholder IFRIC 19, Opfyldelse af finansielle 
forpligtelser med egenkapitalinstrumenter særlig vejled-
ning om de tilfælde, hvor en virksomhed udsteder egen-
kapitalinstrumenter til hel eller delvis opfyldelse af finan-
sielle forpligtelser. 

De  komplekse regler om ophør af indregning, herunder 
vedrørende refinansiering af lån og ”securitisations”, er 
ikke behandlet i denne publikation. Vi henviser i stedet til 
Deloitte-publikationen ”iGAAP 2013 – Financial Instru
ments: IAS 39 and related standards”, hvis der ønskes en 
uddybning af dette område, herunder samspillet med 
IFRS 10 om konsolidering af Special Purpose Entities – 
SPE.

Ophør af indregning
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Sikring af dagsværdi
Ved sikring af dagsværdi forstås sikring af et aktiv eller 
en forpligtelse, der er indregnet i balancen. IAS 39 fore-
skriver, at
 
• regulering af sikringsinstrumentet til dagsværdi 
 resultatføres straks, 
• den regnskabsmæssige værdi af den sikrede 
 balancepost reguleres med ændring i dagsværdien 
 vedrørende den afdækkede risiko, og reguleringen 
 resultatføres straks sammen med reguleringen af 
 sikringsinstrumentet. 

Eksempler på sikring af dagsværdi: 

• Sikring af fastforrentede lån
• Afdækning af valutarisiko på tilgodehavender i 
 fremmed valuta. 

Sikring af ikke-indregnede faste aftaler (firm commit
ments), fx en købs- eller salgsordre, skal klassificeres som 
sikring af dagsværdi og ikke som sikring af pengestrøm-
me. Dette betyder, at både sikringsinstrumentet og det 
sikrede (i form af en positiv eller negativ dagsværdi af 
den faste aftale) indregnes i balancen, og at værdiæn-
dringer af både sikringsinstrumentet og det sikrede ind-
regnes i resultatet. For så vidt angår sikring af valuta-
kursrisiko vedrørende ikke-indregnede faste aftaler, er 
det imidlertid muligt at vælge mellem at anvende be-
stemmelserne om sikring af dagsværdi og sikring af pen-
gestrømme.

Sikring af pengestrømme
Ved sikring af pengestrømme og forventede fremtidige 
transaktioner, der er højst sandsynlige, skal
 
• den andel af gevinsten eller tabet på 
 sikringsinstrumentet, som udgør en effektiv sikring, 
 indregnes i øvrig totalindkomst som en særskilt post, 
 og akkumuleres på egenkapitalen indtil det sikrede 
 indregnes i resultatet, hvorefter det ”parkerede” 
 beløb på egenkapitalen også indregnes i resultatet. 
• den resterende andel af gevinsten eller tabet 
 (den ineffektive del) på sikringsinstrumentet 
 indregnes straks i resultatet.

Eksempler på sikring af pengestrømme: 

• Sikring af variabelt forrentede lån
• Afdækning af valutarisiko ved fremtidige køb eller 
 salg.

Ved sikring af pengestrømme, hvor det sikrede bliver ba-
lanceført, skal sikringseffekten først indregnes i øvrig to-
talindkomst og dernæst indregnes i resultatet, i takt med 
at de afdækkede pengestrømme indregnes i resultatet 
(løbende recirkulering fra øvrig totalindkomst til resulta-
tet) frem for at regulere den regnskabsmæssige værdi af 
balanceposten ved første indregning. Dog er det i visse 
tilfælde tilladt at regulere regnskabsmæssige værdier af 
ikke-finansielle aktiver og ikke-finansielle forpligtelser. 
Dette betyder fx, at en virksomhed kan vælge at indreg-
ne virkningen af valutakurssikring af et fremtidigt køb af 
et anlægsaktiv sammen med aktivet, når det indregnes 
første gang. Sikringseffekten vil således blive resultatført, 
i takt med at aktivet afskrives. Det samme resultat op-
nås, hvis sikringseffekten indregnes i resultatet ved lø-
bende recirkulering fra øvrig totalindkomst. 

Sikring af en nettoinvestering i en 
udenlandsk enhed 
Sikring af nettoinvesteringer i udenlandske enheder be-
handles som sikring af pengestrømme, hvorunder den 
effektive del af sikringen indregnes i øvrig totalindkomst, 
indtil investeringen afhændes, mens den ineffektive del 
føres i resultat straks. 

Ifølge IFRIC 16 kan sikringsreglerne kun anvendes på 
den valutakursforskel, som opstår imellem modervirk-
somhedens funktionelle valuta og den udenlandske en-
heds funktionelle valuta og dermed ikke for præsentati-
onsvalutaen for den udenlandske enhed. Endvidere kan 
det afdækkede maksimalt svare til den regnskabsmæssi-
ge værdi af nettoinvesteringen i den udenlandske en-
hed, som er indregnet i koncernregnskabet.
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Som en integreret del af standarden har IASB udarbejdet 
ca. 50 sider med yderligere anvendelsesvejledning i Ap-
pendiks A til IAS 39, som er obligatorisk at følge sam-
men med IAS 39. Denne vejledning er også nødvendig 
for at forstå og anvende IAS 39 i praksis, og den inde-
holder konkrete anvisninger på at identificere indbygge-

de afledte finansielle instrumenter og hold-til-udløb-in-
vesteringer, ophør af indregning, måling og opgørelse af 
dagsværdi samt sikring. Vi har ikke beskrevet vejlednin-
gen yderligere, men henviser i stedet til selve appendik-
set eller Deloitte-publikationen ”iGAAP 2013 – Financial 
Instruments  IAS 39 and related standards”.

Derudover har IASB udarbejdet over 100 spørgsmål og 
svar (Guidance on Implementing IAS 39), der vedrører 
anvendelsen og fortolkningen af IAS 39. Det anbefales, 
at spørgsmål og svar vedrørende IAS 39 anvendes i prak-
sis i forbindelse med fortolkningen af standarden. Vi har 
ikke beskrevet dem yderligere i denne publikation. Vi 

henviser til Deloitte-publikationen ”iGAAP 2013 – Finan
cial Instruments  IAS 39 and related standards”,  hvis 
der ønskes en dybere og mere indgående forståelse af 
IAS 39. 

Anvendelsesvejledning

Implementeringsvejledning



IAS 40
Omhandler Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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IAS 40 skal anvendes på en virksomheds investerings-
ejendomme og giver mulighed for at måle alle virksom-
hedens investeringsejendomme til dagsværdi, selvom 
det ikke er virksomhedens hovedaktivitet at besidde in-
vesteringsejendomme. 

IAS 40 definerer investeringsejendomme som investering 
i grunde, bygninger, en del af en bygning eller i både 
grunde og bygninger med det formål at opnå afkast af 
den investerede kapital i form af løbende lejeindtægter 
og/eller kapitalgevinst ved videresalg. Finansielt leasede 
ejendomme og brugsretten til operationelt leasede ejen-
domme kan indregnes som investeringsejendomme. IAS 
40 skal endvidere anvendes for ejendomme, som er un-
der opførelse eller udvikling til brug for fremtidig anven-
delse som investeringsejendomme.

Investeringsejendomme er fx grunde, der ejes med lang-
sigtet værdistigning for øje, grunde, hvor den fremtidige 
anvendelse endnu ikke er fastlagt, bygninger, som ejes 
af virksomheden og udlejes, og bygninger, der er tom-
me, men ejet med henblik på udlejning. 

Ejendomme, der ikke er investeringsejendomme, omfat-
ter fx domicilejendomme, ejendomme, der er opkøbt 
med henblik på videresalg som led i det normale forret-
ningsforløb eller med henblik på renovering og/eller om-
bygning og efterfølgende salg samt ejendomme, der ud-
lejes gennem en finansiel leasingkontrakt. 

Hvis virksomheden selv anvender en del af en ejendom, 
mens den resterende del er udlejet, anses den udlejede 
del for at være en investeringsejendom, hvis delene kan 
sælges separat. Hvis delene ikke kan sælges separat, er 
ejendommen alene en investeringsejendom, hvis en 
uvæsentlig del anvendes af virksomheden selv.

En modervirksomhed kan udleje en ejendom til sin dat-
tervirksomhed, ligesom det omvendte kan være tilfæl-
det. Sådanne ejendomme kan ikke indregnes som inve-
steringsejendomme i et koncernregnskab, der omfatter 
begge virksomheder, idet ejendommen da får status 
som domicilejendom for koncernen som helhed. I regn-
skabet for den virksomhed, der ejer ejendommen, ind-
regnes ejendommen imidlertid under investeringsejen-
domme, hvis ejendommen opfylder kriterierne herfor. 

IAS 40 
– Investeringsejendomme

En investeringsejendom skal indregnes som aktiv på det 
tidspunkt, hvor fordele og ulemper ved besiddelse af ejen-
dommen overgår til virksomheden. Dette vil for erhverve-
de investeringsejendomme sædvanligvis være overtagel-
sesdagen. 

Måling ved første indregning sker til kostpris, hvilket for 
en erhvervet investeringsejendom omfatter købsprisen, 
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, med tillæg af 
efterfølgende forbedringer. 

Måling ved første indregning 
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Der skal foretages overførsel til eller fra investeringsejen-
domme, når der ændres i ejendommens anvendelse. Ek-
sempelvis overføres investeringsejendomme til domicil-

ejendomme, hvis virksomheden overgår til at bruge 
ejendommen selv. Standarden indeholder retningslinjer 
for overførsler til og fra investeringsejendomme.

Overførsler

Ifølge IAS 40 skal virksomheden for alle investeringsejen-
domme vælge mellem indregning til 

• dagsværdi eller 
• kostpris med fradrag af akkumulerede af- og 
 nedskrivninger efter IAS 16, Materielle anlægsaktiver. 

Den anvendte metode skal ifølge IAS 40 følges for alle in-
vesteringsejendomme, og skift i metode kan alene ske, hvis 
ændringen giver en mere relevant præsentation, jf. IAS 8, 
Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige 
skøn og fejl. Standarden angiver, at det er usandsynligt, at 
et skift i regnskabspraksis fra dagsværdi- til kostprismodel-
len vil medføre en mere relevant præsentation. 

Hvis virksomheden behandler operationelt leasede ejen-
domme som investeringsejendomme, (der er et valg ejen-
dom for ejendom), er dagsværdimetoden obligatorisk for 
alle investeringsejendomme.

Dagsværdi opgøres på baggrund af markedsforholdene på 
balancedagen efter reglerne i IFRS 13, Dagsværdimåling. 

IAS 40 indeholder særlige regler for den regnskabsmæssi-
ge behandling af investeringsejendomme i de meget 
sjældne tilfælde, hvor det på erhvervelsestidspunktet vur-
deres, at dagsværdien efterfølgende ikke kan opgøres på-
lideligt. Disse ejendomme måles til kostpris efter IAS 16 
med fradrag af afskrivninger og eventuelle nedskrivninger. 
Restværdien skal i givet fald antages at være nul, og for 
investeringsejendomme, der ikke er under opførelse eller 
udvikling, er virksomheden forpligtet til at anvende denne 
model, indtil de pågældende ejendomme afhændes.

Efterfølgende måling

Efterfølgende omkostninger

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Efter ÅRL kan investeringsejendomme kun måles til 
dagsværdi efter reglerne for investeringsvirksomhed i 
ÅRL § 38, hvis det er virksomhedens eneste hoved-
aktivitet at investere i investeringsejendomme eller at 
drive anden investeringsvirksomhed, mens IAS 40 gi-
ver mulighed for, at alle investeringsejendomme må-
les til dagsværdi. ÅRL’s regler for investeringsvirk-
somheder omfatter i modsætning til IAS 40 ikke 
ejendomme, som er under opførelse og udvikling til 

fremtidig brug som investeringsejendomme. Disse 
kan derfor ikke måles til dagsværdi efter ÅRL § 38.

Hvis investeringsejendomme måles til dagsværdi ef-
ter ÅRL, skal de tilhørende forpligtelser også måles til 
dagsværdi. Måling af forpligtelser, som knytter sig til 
investeringsejendomme, kan ske til dagsværdi inden 
for rammerne af IAS 39, Finansielle instrumenter: 
Indregning og måling ved anvendelse af dagsvær-
dioptionen, såfremt betingelserne herfor er opfyldt 
(jf. afsnit om IAS 39 ovenfor).

Afholdte omkostninger, der tilfører en investeringsejen-
dom nye eller forbedrede egenskaber, tillægges kostpri-
sen som en forbedring. Omkostninger til reparation og 

vedligeholdelse indregnes i resultatet i det regnskabsår, de 
afholdes. 



277    

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabs regulering 

Ifølge ÅRL skal lejeindtægter, værdireguleringer og 
driftsomkostninger fremgå direkte af resultatet. IAS 
40 indeholder ikke et tilsvarende krav. 

I modsætning til IAS 40 kræver ÅRL ikke sammenlig-
ningstal i anlægsnoter for investeringsejendomme.

Der skal i regnskabet bl.a. oplyses om
 • Kriterierne for, hvordan virksomheden skelner 
 mellem investeringsejendomme og andre typer af 
 ejendomme, hvis klassifikationen er vanskelig. 
• Virksomheden anvender kostpris- eller dagsværdime-

toden, og hvis sidstnævnte er tilfældet, om og under 
hvilke omstændigheder operationelt leasede ejen-
domme behandles som investeringsejendomme.

• I hvilket omfang opgørelsen af dagsværdier er 
 baseret på en værdiansættelse fra en uafhængig 
 vurderingsmand. Hvis dette ikke er tilfældet, skal 
 det oplyses.
• Tilstedeværelsen og størrelsen af begrænsninger 
 på investeringsejendommenes realisation eller 
 betaling af indtægter eller provenu ved salg.
• Kontraktlige forpligtelser til at erhverve, opføre 
 eller om- og tilbygge investeringsejendomme eller
 til at reparere, vedligeholde eller forbedre disse.

Resultatførte beløb, der vedrører investeringsejen-
domme, skal oplyses fordelt på bl.a.
• lejeindtægter
• driftsomkostninger vedrørende udlejede arealer 
• driftsomkostninger vedrørende ikke udlejede arealer.

For investeringsejendomme, der måles efter dagsvær-
dimodellen, skal der medtages en anlægsnote, som 
specificerer bevægelser i den regnskabsmæssige vær-
di fra primo til ultimo regnskabsåret, herunder tilgan-
ge (fordelt på nyanskaffelser, forbedringer og tilgange 

ved virksomhedsovertagelser), afgange, dagsværdire-
guleringer, aktiver som er klassificeret som bestemt 
for salg efter IFRS 5, Anlægsaktiver bestemt for salg 
og ophørte aktiviteter og overførsler til og fra handels-
ejendomme og domicilejendomme.

Bevægelser vedrørende investeringsejendomme, som 
undtagelsesvist er målt til kostpris, fordi dagsværdien 
ikke kan opgøres, skal vises særskilt i anlægsnoten, li-
gesom der skal medtages en række yderligere oplys-
ninger herom. 

For investeringsejendomme, der måles efter kostpris-
modellen, skal der også medtages en anlægsnote sva-
rende til bestemmelserne i IAS 16. Herudover skal der 
oplyses om de anvendte afskrivningsmetoder, brugsti-
der og dagsværdien af ejendommene. Hvis dagsvær-
dien undtagelsesvist ikke kan opgøres, skal der gives 
en beskrivelse af investeringsejendommen, oplyses år-
sagen til, at dagsværdien ikke kan opgøres samt om 
muligt oplyses om det interval, hvori dagsværdien 
mest sandsynligt befinder sig. 

Der skal angives sammenligningstal for alle talmæssi-
ge oplysninger.

Krævede oplysninger om dagsværdimåling, herunder 
om anvendte metoder og forudsætninger, fremgår af 
IFRS 13, Dagsværdimåling.

Oplysninger i regnskabet 



IAS 41
Omhandler Behandling og præsentation af landbrugsaktiviteter

Tilhørende IFRIC/SIC Ingen
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IAS 41 omhandler den regnskabsmæssige behandling af 
aktiviteter inden for land-, skov- og dambrug, hvor aktivi-

teten omfatter omdannelse og høst af biologiske aktiver 
– uanset om afgrøderne er vegetabilske eller animalske.

IAS 41 finder anvendelse på biologiske aktiver, landbrugs-
produkter på høsttidspunktet og offentlige tilskud vedrø-
rende landbrugsaktiviteter. Landbrugsaktiviteter er define-
ret som en styret biologisk omdannelse og høst af 
biologiske aktiver, der besiddes med henblik på videresalg 
eller forarbejdning til landbrugsprodukter eller til andre 
biologiske aktiver. Et biologisk aktiv er fx et levende dyr el-
ler en plante, mens et landbrugsprodukt fx kan være uld 
eller korn. 

IAS 41 gælder til og med det tidspunkt, hvor biologiske 
aktiver bliver til høstede landbrugsprodukter. Efter 
høsttidspunktet behandles landbrugsprodukterne i 
overensstemmelse med øvrige IFRS-standarder, fx IAS 
2, Varebeholdninger eller IAS 16, Materielle anlægsak
tiver.

Biologiske aktiver skal indregnes efter de samme retnings-
linjer, som gælder for øvrige aktiver. Det vil sige, når

1. virksomheden har kontrol over aktivet som følge af 
 en tidligere begivenhed,

2. det er sandsynligt, at virksomheden vil modtage 
 økonomiske fordele fra aktivet, og
3. dagsværdien eller kostprisen for aktivet kan opgøres 
 pålideligt.

Grundtanken i IAS 41 er, at den værditilvækst, der sker 
som følge af den biologiske omdannelse og høst af biolo-
giske aktiver (fx træers vækst og såsæds omdannelse til 
korn), skal afspejles løbende i virksomhedens regnskaber.

En kostprisbaseret regnskabsmodel for eksempelvis en 
skovbrugsvirksomhed ville medføre, at der går mange år, 
fra skoven bliver plantet og indregnet til kostpris, til der kan 
registreres indtægter herfra, når træerne fældes og sælges.

IAS 41 kræver derfor, at biologiske aktiver skal måles til 
dagsværdi med fradrag af skønnede salgsomkostninger. 
Dagsværdien opgøres efter reglerne i IFRS 13, Dagsværdi
måling.  

Dette gælder ved den første indregning, på hver efterføl-
gende balancedag og ved måling af landbrugsprodukter-
ne på høsttidspunktet.

IAS 41 
– Landbrug

Anvendelsesområde

Indregning

Måling
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Når landbrugsprodukterne er høstet, er de, som ovenfor 
nævnt, ikke længere omfattet af IAS 41, men vil være 
omfattet af IAS 2 eller andre relevante IFRS, som typisk er 
kostprisbaserede. Dagsværdien på høsttidspunktet med 
fradrag af skønnede salgsomkostninger skal herefter be-
tragtes som produkternes kostpris ved anvendelsen af IAS 
2 eller andre relevante IFRS.

Der er i IAS 41 en formodning om, at dagsværdien for 
biologiske aktiver kan måles pålideligt. 

Denne formodning kan kun afkræftes ved første indreg-
ning af et biologisk aktiv, for hvilket der ikke findes mar-
kedsbestemte priser eller værdier, og for hvilket alternati-
ve skøn over dagsværdien vurderes at være klart 
upålidelige.

Hvis dagsværdien ikke kan måles pålideligt, skal det biolo-
giske aktiv indregnes til kostpris fratrukket akkumulerede 
af- og nedskrivninger indtil det tidspunkt, hvor dagsværdi-
en kan opgøres pålideligt.

Alle ændringer i dagsværdien skal indregnes i resultatet i 
den periode, de opstår i.

Tilsvarende skal gevinster og tab, som opstår ved den før-
ste indregning af et biologisk aktiv til dagsværdi, indreg-
nes i resultatet i den periode, hvori aktivet indregnes før-

ste gang. Dette er fx relevant ved første indregning af 
nyfødte dyr.

Der kan opstå tab ved den første indregning af aktivet, 
fordi salgsomkostninger skal trækkes fra dagsværdien for 
aktivet, og værdien kan derved falde til under kostprisen.

Offentlige tilskud vedrørende biologiske aktiver, som må-
les til dagsværdi med fradrag af skønnede salgsomkost-
ninger, skal behandles efter de særlige bestemmelser her-
om i IAS 41, og ikke efter IAS 20, Offentlige tilskud og 
oplysning om andre former for offentlig støtte. 

I modsætning til IAS 20 skal ubetingede offentlige tilskud 
vedrørende biologiske aktiver indregnes i resultatet, når det 

offentlige tilskud tildeles. Ifølge IAS 20 skal offentlige tilskud 
først indregnes, når de er modtaget, og indtægtsføres i takt 
med, at de omkostninger, de skal dække, afholdes.

Hvis der er knyttet betingelser til det offentlige tilskud 
vedrørende biologiske aktiver, kan tilskuddet først ind-
tægtsføres, når alle betingelser for at modtage tilskuddet 
er opfyldt.

Indregning af gevinster og tab

Offentlige tilskud
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Virksomheden skal beskrive de enkelte grupper af bio-
logiske aktiver, den besidder, og de aktiviteter, den 
udfører for hver gruppe af biologiske aktiver.

Der skal oplyses om de samlede gevinster og tab på 
biologiske aktiver i regnskabsperioden.

Der skal i noterne vises en afstemning (anlægsnote) af 
periodens ændringer i den regnskabsmæssige værdi 
af biologiske aktiver.

Herudover skal bl.a. følgende oplysninger medtages i 
noterne:

• De fysiske mængder eller skøn herover for hver 
 gruppe af biologiske aktiver ved udgangen af 
 regnskabsperioden og periodens produktion af 
 landbrugsprodukter, opgjort i mængder.

Oplysninger i regnskabet 



Bilag A 
Omhandler  Indregning og måling af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og afledte 

finansielle instrumenter

Tilhørende IFRIC/SIC IFRIC 10, Delårsregnskaber og værdiforringelse 
 IFRIC 12, Koncessionsaftaler
 IFRIC 19, Opfyldelse af finansielle forpligtelser med egenkapitalinstrumenter

Bemærk: IASB er i gang med et samlet projekt, IFRS 9: Finansielle instrumenter, som 
skal erstatte IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling. Projek-
tet er opdelt i tre faser, hvor den første fase omfatter klassifikation og må-
ling af finansielle aktiver og forpligtelser, som sammen med bestemmelserne 
om ophør af indregning i IAS 39, der er overført uændret til IFRS 9, udgør 
den nuværende version af IFRS 9. Anden og tredje fase omfatter henholds-
vis bestemmelser om regnskabsmæssig sikring og nedskrivning af finansielle 
aktiver, som er igangværende projekter på IASB’s agenda.

 Standarden vil ikke blive godkendt til brug i EU, før alle projekter vedrørende 
IFRS 9 er færdiggjort. Danske virksomheder kan derfor ikke anvende IFRS 9 
før tidligst i 2015.

 Vi har derfor i denne publikation valgt at indarbejde beskrivelsen af IFRS 9 i 
Bilag A og har desuden undladt at indarbejde konsekvensrettelserne fra IFRS 
9 i de øvrige kapitler.



283    

IFRS 9 er ikke godkendt i EU og kan derfor ikke anven-
des af danske virksomheder. Godkendelse i EU forventes 
ikke at ske, før IASB har afsluttet alle igangværende pro-

jekter, der vedrører IFRS 9. Det forventes derfor, at stan-
darden tidligst kan anvendes i EU for regnskabsår, der 
begynder 1. januar 2015 eller senere.

Bilag A 
– Finansielle instrumenter

IFRS 9 fastlægger regler og principper for indregning og 
måling af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og 
visse kontrakter om køb eller salg af ikke-finansielle akti-
ver samt ophør af indregning. IFRS 9 indeholder ikke i 
dens nuværende version bestemmelser om regnskabs-
mæssig sikring og nedskrivning af finansielle aktiver. IFRS 
9 skal læses i sammenhæng med IAS 32, Finansielle in
strumenter: Præsentation, IFRS 7, Finansielle instrumen
ter: Oplysninger og IFRS 13, Dagsværdimåling. IAS 32 
indeholder bl.a. en række definitioner af finansielle akti-
ver og finansielle forpligtelser samt vejledning i sondrin-
gen mellem egenkapital og forpligtelser, IFRS 7 indehol-
der oplysningskrav vedrørende virksomhedens brug af 
finansielle instrumenter og eksponering over for finan-
sielle risici, og IFRS 13 indeholder regler og vejledning 
for opgørelse af dagsværdi. Derudover skal den nuvæ-
rende version af IFRS 9 læses i sammenhæng med IAS 
39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling, for 
så vidt angår bestemmelser om regnskabsmæssig sikring 
og nedskrivning af finansielle aktiver.

Finansielle instrumenter omfatter ikke kun afledte finan-
sielle instrumenter (derivater) som fx terminsforretninger, 
futures, optioner og swaps, men også primære finansiel-
le instrumenter.

Det betyder, at følgende primære finansielle instrumen-
ter er omfattet af IFRS 9:

• Visse investeringer i aktier, anparter og obligationer
• Bankindeståender
• Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser
• Andre tilgodehavender
• Likvide beholdninger
• Udstedte obligationer
• Prioritetsgæld
• Gæld til kreditinstitutter i øvrigt
• Bankgæld
• Leverandørgæld
• Anden gæld.

IFRS 9 finder også anvendelse på finansielle aktiver og 
skyldige beløb fra koncessionsgiver, som indregnes i ba-
lancen efter IFRIC 12 om koncessionsaftaler.

Anvendelsesområde
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IFRS 9 gælder for alle finansielle aktiver og forpligtelser, 
medmindre de er specifikt undtaget. De finansielle in-

strumenter, som fremgår af nedenstående figur, er om-
fattet af andre standarder og dermed ikke af IFRS 9.

Afgrænsning til andre standarder

Undtaget fra IFRS 9, da de er omfattet af andre standarder 

Egenkapitalinstrumenter, der er udstedt af den regnskabsaflæggende virksomhed
og er klassificeret som egenkapital (fx egne aktier) IAS 32

Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures (IAS 28)

Investeringer i dattervirksomheder (IFRS 10 og IAS 27)
(IFRS 9 gælder dog, hvis modervirksomheden er en investeringsvirksomhed
eller dattervirksomheder indregnes efter IFRS 9 i det separate regnskab)

Leasingkontrakter (IAS 17)
(IFRS 9 vedr. ophør af indregning, nedskrivning
og indbyggede derivater gælder dog i visse tilfælde)

Pensionsordninger (IAS 19)

Refusioner (IAS 37)

Visse lånetilsagn (IAS 37)

Entreprisekontrakter (IAS 11)

Forsikringskontrakter (IFRS 4)
(Visse kontrakter vedr. finansielle garantier er dog omfattet af IFRS 9)

Aktiebaseret vederlæggelse (IFRS 2)

Forward kontrakter vedr. køb/salg af en virksomhed  
i en virksomhedssammenslutning på en fremtidige dato (IFRS 3)

Omfattet af IFRS 9 
Alle andre finansielle

instrumenter
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Ifølge IFRS 9 skal et finansielt aktiv eller en finansiel for-
pligtelse indregnes i balancen, når – og kun når – der for 
virksomheden foreligger en aftalemæssig rettighed eller 
pligt til at afregne kontanter eller et andet finansielt in-
strument. 

Ved første indregning måles finansielle aktiver eller for-
pligtelser – som ikke efterfølgende måles til dagsværdi 
via resultatet – til dagsværdi tillagt eller fratrukket trans-

aktionsomkostninger, som direkte kan henføres til er-
hvervelsen af det finansielle instrument. Dagsværdien 
opgøres efter reglerne i IFRS 13, Dagsværdimåling.

Finansielle aktiver og forpligtelser, som efterfølgende 
måles til dagsværdi via resultatet, måles ved første ind-
regning til dagsværdi uden tillæg eller fradrag af transak-
tionsomkostninger, som indregnes i resultatopgørelsen.

Finansielle aktiver skal ved første indregning henføres til 
én af følgende kategorier:

• Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris
•  Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi, med 

værdiregulering via resultatet (FVTPL = Fair Value 
Through Profit or Loss)

•  Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi, med 
værdiregulering via øvrig totalindkomst (FVTOCI = 
Fair Value Through Other Comprehensive Income).

Klassifikationen har betydning for den efterfølgende må-
ling af aktiverne og indregning af ændringer i aktivernes 
værdi.

Nedenstående beslutningstræ understøtter klassifikati-
onen af finansielle aktiver: 

Måling ved første indregning

Klassifikation og efterfølgende måling af finansielle aktiver
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IFRS 9 – Opsummering klassifikation af finansielle aktiver 

Finansielle aktiver 
Egenkapitalinstrument 
(aktier, anparter o.lign) Afledte finansielle instrumenter** 

Indgår den finansielle fordring i en 
forretningsmodel, hvis formål er at 

inddrive kontraktlige pengestrømme? 

Består aktivets kontraktlige 
pengestrømme udelukkende af 

tilbagebetaling af hovedstolen samt 
renter heraf? 

Anvendes dagsværdioptionen for på 
den måde at fjerne eller væsentligt 

reducere målings- eller 
indregningsinkonsistens? 

Besiddes egenkapitalinstrumentet med 
handel for øje (Held for trading )? 

Er egenkapitalinstrumentet 
uigenkaldeligt blevet klassificeret som 

måling til dagsværdi via øvrig 
totalindkomst? 

Dagsværdi via øvrig totalindkomst 
(FVTOCI)* 

Dagsværdi via resultatet (FVTPL) Amortiseret kostpris 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nej 

Ja 

Reklassifikation *** 

Finansielle fordringer 
(udlån og tilgodehavender) 

*  Udbytter, der repræsenterer afkast af den investerede kapital, indregnes i resultatet.
**   Både selvstændige, afledte finansielle instrumenter og indbyggede, afledte finansielle instrumenter.  Bestemmel

serne vedrørende regnskabsmæssig sikring i IAS 39 gælder ifølge IFRS 9 for afledte finansielle instrumenter, der 
indgår i effektive sikringsrelationer.  
Ovenstående beslutningstræ tager ikke højde for disse bestemmelser.

***   Reklassifikation af finansielle fordringer er krævet, når (og kun når) virksomhedens forretningsmodel for styring 
af finansielle aktiver ændres.

Det er alene finansielle fordringer, der kan måles til 
amortiseret kostpris, ligesom det kun er egenkapitalin-
strumenter, der kan måles til dagsværdi via øvrig total-
indkomst. Begge kan dog måles til dagsværdi via resulta-
tet.

Ifølge IFRS 9 skal alle finansielle aktiver, som ikke opfyl-
der betingelserne for at blive målt til amortiseret kostpris, 

måles til dagsværdi. Det vil fx sige, at unoterede egenka-
pitalinstrumenter altid skal måles til dagsværdi. I enkelte 
tilfælde kan kostpris dog være det bedste udtryk for 
dagsværdien.

Indregning og måling af finansielle aktiver (bortset fra 
sikringstilfælde) kan illustreres således:
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Klassifikation og måling af finansielle aktiver

Kategori af finansielle aktiver Beskrivelse Måling

Finansielle aktiver, der måles til 
dagsværdi, med værdiregule-
ring via resultatet (FVTPL = Fair 
Value Through Profit or Loss)

•  Egenkapitalinstrumenter (aktier, anparter o.l.), 
som ikke klassificeres som FVTOCI

•  Afledte finansielle instrumenter, bortset fra instru-
menter som anvendes i en effektiv sikring af frem-
tidige pengestrømme

•  Alle finansielle aktiver, som besiddes med handel 
for øje (held for trading)

•  Finansielle fordringer, der ikke opfylder kriterierne 
for måling til amortiseret kostpris

•  Finansielle fordringer, der måles til dagsværdi ved 
anvendelse af dagsværdioptionen

•  Måles ved første indregning 
til dagsværdi

•  Måles efterfølgende til 
dagsværdi

•  Dagsværdiændringer indreg-
nes i resultatet

Finansielle aktiver, der måles til 
dagsværdi, med værdiregule-
ring via øvrig totalindkomst (FV-
TOCI = Fair Value Through 
Other Comprehensive Income)

•  Egenkapitalinstrumenter (aktier, anparter o.l.), 
som klassificeres som FVTOCI

•  Måles ved første indregning 
til dagsværdi med tillæg af 
transaktionsomkostninger

•  Måles efterfølgende til 
dagsværdi

•  Dagsværdiændringer indreg-
nes i øvrig totalindkomst

•  Udbytte indregnes i resultatet

Finansielle aktiver, der måles til 
amortiseret kostpris

•  Finansielle fordringer (udlån og tilgodehavender), 
der opfylder betingelserne for måling til amortise-
ret kostpris

•  Måles ved første indregning 
til dagsværdi med tillæg af 
transaktionsomkostninger

•  Måles efterfølgende til amor-
tiseret kostpris 

•  Amortiseringer og nedskriv-
ninger indregnes i resultatet

Dagsværdien af finansielle aktiver skal opgøres efter reg-
lerne i IFRS 13, der indeholder detaljeret vejledning.
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Et finansielt aktiv skal måles til amortiseret kostpris, hvis 
følgende betingelser begge er opfyldt:
•  Forretningsmodellen – aktivet skal indgå i en forret-

ningsmodel, hvis formål er at modtage aktivernes 
kontraktlige pengestrømme

•  Karakteristika ved de kontraktlige pengestrømme – 
aktivet skal give ret til pengestrømme på forudbe-
stemte datoer, som udelukkende udgør tilbagebeta-
ling af hovedstolen samt renterne på den 
udestående hovedstol.

Vurderingen af forretningsmodellen skal foretages sam-
let for hele virksomheden, for en forretningsenhed eller 
for en portefølje af finansielle aktiver, som denne er fast-
lagt af ledelsen, og ikke for det enkelte instrument. Det 
skal være forretningsmodellens formål at modtage de 
kontraktlige pengestrømme fra de finansielle aktiver i 
modsætning til at realisere dagsværdiændringer på kor-
tere sigt ved salg af aktiverne før deres kontraktlige ud-
løb (forfald af hovedstolen). 

Enkeltstående salg af finansielle aktiver inden kontraktligt 
udløb medfører ikke, at virksomheden ikke længere kan 
anses for at have en forretningsmodel, hvis formål er at 
modtage kontraktlige pengestrømme. Hvis der er tale 
om mere regelmæssige salg, skal det særskilt vurderes, 
om og hvordan sådanne salg er forenelige med virksom-
hedens forretningsmodel, da det er en indikation på, at 
forretningsmodellen har ændret sig. Hvis forretningsmo-
dellen har ændret sig, skal de finansielle fordringer re-
klassificeres til kategorien FVTPL.

Karakteristika ved de kontraktlige pengestrømme skal 
vurderes separat for det enkelte aktiv. 

Måling til amortiseret kostpris kræver som udgangs-
punkt, at den finansielle fordrings kontraktlige penge-
strømme er faste og forfalder på forudbestemte datoer, 
og at de udelukkende relaterer sig til tilbagebetaling af 
hovedstolen eller den resterende hovedstol samt renter-
ne på den udestående hovedstol. Renterne skal være ud-
tryk for tidsværdien af penge (time value of money) og 
fordringens kreditrisiko i forhold til den tilbageværende 
hovedstol. 

Hvis en kontrakt indeholder bestemmelser, som ændrer 
størrelse eller forfaldstidspunktet for renterne eller ho-
vedstolen, opfylder kontrakten ikke betingelserne for 
måling til amortiseret kostpris, medmindre der fx er tale 
om en variabel rente eller mulighed for tilbagebetaling 
før forfald eller forlængelse af fordringen, hvor visse be-
tingelser skal være opfyldt.

Investeringer i konvertible obligationer kan ikke måles til 
amortiseret kostpris, idet konverteringsmuligheden – iføl-
ge IFRS 9 – ikke anses for at repræsentere tilbagebeta-
ling af hovedstolen og de dertil hørende renter. 

For yderligere vejledning om betingelserne for måling til 
amortiseret kostpris henvises der til selve standarden el-
ler Deloitte-publikationen ”iGAAP 2013: Financial Instru-
ments – IFRS 9 and related Standards”.

Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris

Alle finansielle fordringer, som ikke opfylder betingelser-
ne for måling til amortiseret kostpris, skal efter første 
indregning måles til dagsværdi med indregning af 
dagsværdiændringer i resultatet. Andre finansielle aktiver 
(egenkapitalinstrumenter og afledte finansielle instru-

menter) skal altid måles til dagsværdi med indregning af 
dagsværdiændringer i resultatet. Dagsværdiændringer af 
egenkapitalinstrumenter kan dog under visse betingelser 
indregnes i øvrig totalindkomst, jf. nedenfor.

Dagsværdi via resultatet (FVTPL)
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Dagsværdi via øvrig totalindkomst (FVTOCI) 

Dagsværdioptionen

Virksomheden kan på tidspunktet for første indregning 
uigenkaldeligt vælge at klassificere egenkapitalinstru-
menter, som ikke besiddes med handel for øje (dvs. ikke 
indgår i en handelsportefølje), i kategorien FVTOCI. Val-
get træffes for hvert enkelt instrument. Hvor dette er 
valgt, vil alle realiserede og urealiserede værdiregulerin-

ger (inkl. valuta-kursreguleringer) blive indregnet i øvrig 
totalindkomst uden efterfølgende recirkulering til resul-
tatopgørelsen, når indregning af aktivet ophører.
For egenkapitalinstrumenter, der måles til dagsværdi via 
øvrig totalindkomst, skal udbytteindtægter – i modsæt-
ning til gevinster og tab – indregnes i resultatet. 

Virksomheden kan på tidspunktet for første indregning 
af en finansiel fordring, som opfylder betingelserne for 
måling til amortiseret kostpris, uigenkaldeligt vælge at 
klassificere aktivet til dagsværdi via resultatet (FVTPL), 
hvis dette fjerner eller væsentligt reducerer en målings- 
eller indregningsinkonsistens.

Valget kan kun træffes på tidspunktet for første indreg-
ning og skal foretages for instrumentet i sin helhed. Hvis 
målings- eller indregningsinkonsistens kun eksisterer for 
en del af instrumentet, kan dagsværdioptionen ikke an-
vendes. 

Forskelle mellem IFRS 
og dansk regnskabsregulering

Kategorien ”finansielle aktiver til dagsværdi via øvrig 
totalindkomst (FVTOCI)” findes ikke i ÅRL. Det bety-
der, at værdireguleringer af finansielle aktiver, som 

måles til dagsværdi, altid indregnes i resultatet, med-
mindre der er tale om sikring, som ifølge ÅRL indreg-
nes direkte på egenkapitalen.

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

Bestemmelsen om, at et finansielt aktiv, som opfyl-
der betingelserne for måling til amortiseret kostpris, 
kan måles til dagsværdi med indregning af værdiæn-

dringer i resultatet, hvis betingelserne for at anvende 
dagsværdioptionen er opfyldt, findes ikke tilsvarende 
i ÅRL
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Klassifikation og efterfølgende måling af finansielle forpligtelser
Efter første indregning skal finansielle forpligtelser som 
hovedregel måles til amortiseret kostpris. Følgende finan-
sielle forpligtelser skal dog måles til dagsværdi:
•  Forpligtelser (herunder gæld), der er stiftet eller påta-

get for at opnå kortsigtet gevinst (handelsbehold-
ning)

• Afledte finansielle instrumenter 
 

•  Finansielle forpligtelser, der ved første indregning 
opfylder betingelserne for og klassificeres som 
”dagsværdi med indregning af værdiændringer i re-
sultatet” (dagsværdioptionen).

Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over de to ka-
tegorier af finansielle forpligtelser:

Klassifikation og måling af finansielle forpligtelser

Kategori af finansielle for-
pligtelser

Beskrivelse Måling

Finansielle forpligtelser, der må-
les til dagsværdi med indreg-
ning af værdiændringer i resul-
tatet

•  Finansielle forpligtelser, som er stiftet eller påtaget 
med handel for øje (handelsbeholdning), dvs. for 
at skabe en gevinst gennem kortsigtede udsving i 
kurser eller handelsmargin.

•  Afledte finansielle instrumenter, der udgør en for-
pligtelse (medmindre de anvendes til effektiv sik-
ring, eller der er tale om finansielle garantikon-
trakter).

•  Finansielle forpligtelser, der efter dagsværdiopti-
onen måles til dagsværdi med værdiændringer i 
resultatet, fordi dette giver mere relevant infor-
mation og 
−  fjerner eller væsentligt reducerer en målings- 

 eller indregningsinkonsistens, eller
−  der er tale om en gruppe af finansielle forplig-

telser, som forvaltes og vurderes på grundlag af 
dagsværdier i overensstemmelse med en doku-
menteret risikostyrings- eller investeringsstrate-
gi, og hvor oplysninger herom til nøglepersoner 
i virksomhedens ledelse gives på dette grund-
lag.

•  Måles ved første indregning 
til dagsværdi

•  Måles efterfølgende til dags-
værdi

•  Ændring i dagsværdien, der 
kan henføres til selskabets 
egen kreditværdighed, skal 
indregnes i øvrig totalind-
komst (gælder kun dagsvær-
dioptionen)

•  Andre dagsværdiændringer 
indregnes i resultatet
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Dagsværdien af finansielle forpligtelser skal opgøres efter 
reglerne i IFRS 13, der indeholder detaljeret vejledning.

Klassifikation og måling af finansielle forpligtelser

Kategori af finansielle for-
pligtelser

Beskrivelse Måling

Finansielle forpligtelser, der må-
les til amortiseret kostpris

Alle andre finansielle forpligtelser, som typisk omfat-
ter
•  prioritetsgæld
•  gæld til kreditinstitutter i øvrigt
•  bankgæld
•  leverandørgæld
•  anden gæld
der ikke er stiftet eller påtaget med handel for øje 
eller er klassificeret som dagsværdi med indregning 
af værdiændringer i resultatet efter dagsværdioptio-
nen.

•  Måles ved første indregning 
til dagsværdi med fradrag af 
transaktionsomkostninger

•  Måles efterfølgende til amor-
tiseret kostpris

•  Amortiseringer indregnes i 
 resultatet

Dagsværdioptionen
Finansielle forpligtelser, der som udgangspunkt skal må-
les til amortiseret kostpris, kan vælges målt til dagsværdi 
med indregning af værdiændringer i resultatet, hvis be-
tingelserne for at anvende dagsværdioptionen i IFRS 9 er 
opfyldt. I disse tilfælde skal den del af ændringen i 
dagsværdien, der kan henføres til en ændring i selska-
bets egen kreditværdighed, indregnes i øvrig totalind-
komst. Ændring i dagsværdien derudover skal indregnes 
i resultatet. Dagsværdioptionen kan fx være relevant for 
en virksomhed, der besidder investeringsejendomme, 
som indregnes og måles til dagsværdi, og hvor virksom-

heden vurderer, at den opfylder betingelserne for at an-
vende dagsværdioptionen, således at de tilknyttede fi-
nansielle forpligtelser indregnes og måles til dagsværdi. 
Det er en forudsætning for at anvende dagsværdioptio-
nen, at der gives oplysninger herom i overensstemmelse 
med IFRS 7.

Anvendelse af dagsværdioptionen skal ske ved første 
indregning, og efterfølgende reklassifikation til og fra 
 kategorien er ikke tilladt

Forskelle mellem IFRS
og dansk regnskabsregulering

IFRS 9 tillader, at en finansiel forpligtelse måles til 
dagsværdi med indregning af værdireguleringer i re-
sultatet, hvis betingelserne for anvendelse af 

dagsværdioptionen er opfyldt. Denne bestemmelse 
findes ikke i ÅRL. Dog kræver ÅRL, at finansielle for-
pligtelser måles til dagsværdi, hvis de er forbundet 
med investeringsaktiviteter, og disse vælges målt til 
dagsværdi, eller forpligtelserne indgår i en handels-
beholdning.
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Reklassifikation

Indbyggede, afledte finansielle instrumenter

Virksomheden skal reklassificere finansielle aktiver, som 
berøres af en ændring i virksomhedens forretningsmodel 
for styring af de finansielle aktiver. Derudover er reklassi-
ficering af finansielle aktiver ikke tilladt. Det er således 
ikke muligt at reklassificere egenkapitalinstrumenter mel-
lem kategorierne dagsværdi via resultatet og dagsværdi 
via øvrig totalindkomst, og ligeledes er det ikke tilladt at 
reklassificere finansielle fordringer, der ved første indreg-
ning blev klassificeret til dagsværdi via resultatet ved at 
anvende dagsværdioptionen.

Finansielle forpligtelser må ikke reklassificeres.

Ved reklassificering af finansielle fordringer, som efterføl-
gende måles til dagsværdi via resultatet, skal dagsværdi-
en bestemmes på tidspunktet for reklassificeringen. Ge-
vinst eller tab, som følger af en forskel mellem den 
regnskabsmæssige værdi (amortiseret kostpris) og 
dagsværdien på tidspunktet for reklassificeringen, skal 
indregnes i resultatopgørelsen på dette tidspunkt. Den 
omvendte situation – dvs. ved reklassificering fra 
dagsværdi via resultatet til amortiseret kostpris – medfø-
rer, at dagsværdien på tidspunktet for reklassificeringen 
bliver udgangspunktet for den fremadrettede måling til 
amortiseret kostpris. 

Afledte finansielle instrumenter kan være indbygget i og 
være en del af en kombineret kontrakt, som omfatter 
både det afledte instrument og hovedkontrakten. Som 
eksempel kan nævnes et konvertibelt lån, hvor lånet er 
hovedkontrakten, og konverteringsretten er det indbyg-
gede, afledte instrument.

Hvis hovedkontrakten er et finansielt aktiv omfattet af 
IFRS 9, skal det indbyggede, afledte finansielle instru-
ment ikke adskilles fra hovedkontrakten, da det er de 
samlede pengestrømme fra kontrakten, der indgår i vur-
deringen af, om kontrakten lever op til kriterierne for 
måling til amortiseret kostpris.

Hvis hovedkontrakten ikke er et finansielt aktiv omfattet 
af IFRS 9, herunder hvis hovedkontrakten udgør en fi-
nansiel forpligtelse, skal det indbyggede, afledte finan-
sielle instrument udelukkende adskilles fra hovedkontrak-
ten og behandles regnskabsmæssigt som et afledt 
finansielt instrument efter IFRS 9, hvis følgende betingel-
ser alle er opfyldt:

a)  De økonomiske karakteristika og risici, der er forbun-
det med det indbyggede, afledte finansielle instru-
ment, er ikke nært forbundet med hovedkontraktens 
økonomiske karakteristika og risici.

b)  Et særskilt instrument med samme betingelser som 
det indbyggede afledte finansielle instrument opfyl-
der definitionen på et afledt finansielt instrument.

c)  Det kombinerede instrument måles ikke allerede til 
dagsværdi med indregning af værdiændringer i re-
sultatet.

Er ovenstående betingelser opfyldt, skal hovedkontrak-
ten behandles i overensstemmelse med den relevante 
standard.

I de tilfælde, hvor det indbyggede, afledte finansielle in-
strument væsentligt ændrer ved en ikke-finansiel kon-
trakts pengestrømme, og det ved første vurdering af et 
tilsvarende instrument er klart, at IFRS 9 ikke forbyder 
udskillelse af det indbyggede finansielle instrument, kan 
virksomheden dog vælge at måle hele den sammensatte 
kontrakt til dagsværdi med indregning af værdiændrin-
ger i resultatet.

Hvis det ikke er muligt særskilt at måle dagsværdien af 
det indbyggede, afledte finansielle instrument, skal hele 
kontrakten måles til dagsværdi med indregning af værdi-
ændringer i resultatet.



293    

Vurderingen af, om et afledt finansielt instrument skal 
adskilles fra hovedkontrakten, skal foretages første gang, 
virksomheden bliver part i kontrakten. Efterfølgende 
 revurdering er kun tilladt og påkrævet, hvis der sker en 
ændring i kontraktbetingelserne, der i betydelig grad 
ændrer de pengestrømme, som ellers ville være på-
krævet ifølge den oprindelige kontrakt.

Indbyggede, afledte finansielle instrumenter kan fore-
komme i mange forskellige varianter, herunder i aftaler 
om varekøb, salg og leasingkontrakter. Der findes omfat-
tende vejledning og eksempler i IFRS 9 til at vurdere, 
hvornår disse indbyggede, afledte finansielle instrumen-
ter skal adskilles fra hovedkontrakten og måles særskilt til 
dagsværdi.

Ophør af indregning
IFRS 9 fastlægger detaljerede og komplekse regler for 
vurderingen af, hvornår fordele og risici ved samt kon-
trollen over finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser 
(eller dele heraf) er overdraget til en anden part og der-
med ikke længere skal indregnes i balancen (derecogniti
on). 

Herudover indeholder IFRIC 19, Opfyldelse af finansielle 
forpligtelser med egenkapitalinstrumenter særlig vejled-
ning for de tilfælde, hvor en virksomhed udsteder egen-
kapitalinstrumenter til hel eller delvis opfyldelse af finan-
sielle forpligtelser. 

De komplekse regler om ophør af indregning, herunder 
vedrørende refinansiering af lån og ”securitisations”, er 
ikke behandlet i denne publikation. Vi henviser i stedet til 
Deloitte-publikationen ”iGAAP 2013: Financial Instru
ments – IFRS 9 and related standards”, hvis der ønskes 
en uddybning af dette område, herunder samspillet med 
IFRS 10 om konsolidering af Special Purpose Entities – 
SPE.



Bilag B
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Denne tjekliste er et hjælpeværktøj, der giver et overblik 
over forskelle i indregning og måling mellem de internati-
onale regnskabsstandarder (IFRS) og dansk regnskabsre-
gulering pr. 30. juni 2013. Sammenligningen med IFRS er 
alene foretaget i forhold til ÅRL. 

Der er generelt yderligere vejledning og fortolkningsbi-
drag efter IFRS, som kan medføre forskelle i indregning 
og måling, ligesom IFRS generelt indeholder væsentligt 
flere oplysningskrav. Det gælder især for virksomhedssam-
menslutninger, aktiebaseret vederlæggelse, pensioner, 
værdiforringelse af aktiver og nedskrivning, immaterielle 
aktiver, segmentoplysninger, nærtstående parter samt fi-
nansielle instrumenter.

Tjeklisten omfatter ikke de grundlæggende indregnings- 
og målingskriterier, ligesom den ikke medtager samtlige 
indholds- og notekrav. De væsentligste yderligere oplys-
ningskrav er dog medtaget.

Tjeklisten er alene vejledende og kan ikke erstatte en de-
taljeret gennemgang af alle de for virksomheden relevan-
te standarder og fortolkningsbidrag, som tilsammen ud-
gør IFRS, eller indhentning af særskilt rådgivning, hvor der 
foreligger specifikke og/eller komplekse regnskabsmæssi-
ge forhold og problemstillinger.

Eksempel på beskrivelse af anvendt regnskabspraksis samt 
eksempler på præsentation og noteoplysninger efter IFRS 
findes i Deloittes danske IFRS eksempelregnskab, som kan 
downloades fra www.deloitte.dk. 

Beskrivelse ÅRL IFRS Opfølgning 
(ja/nej)

Generelt

Ledelsesberetning og supplerende beretninger er ikke en del af 
regnskabet efter IFRS og derfor ikke omfattet af IFRS. 

Ifølge ÅRL udgør årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesbe
retningen en helhed, der sammen med ledelsespåtegningen og 
eventuelle frivillige supplerende beretninger udgør årsrapporten.

§§ 2, 14, 78, 
102 

IAS 1.13
IAS 1.14

Bilag B 
– Forskelle mellem IFRS og 
dansk regnskabsregulering
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Beskrivelse ÅRL IFRS Opfølgning 
(ja/nej)

Hvis en bestemmelse i IFRS’erne fraviges (yderst sjældent fore-
kommende), skal der gives særlige og omfattende oplysninger, her-
under den beløbsmæssige indvirkning på enhver regnskabspost, som 
påvirkes af fravigelsen. 

ÅRL kræver også en række oplysninger, hvis en bestemmelse i ÅRL 
fraviges, herunder så vidt muligt beløbsmæssig effekt på aktiver og 
passiver, den finansielle stilling og resultatet.

§ 11 stk. 3 IAS 1.20

Ved ændring i anvendt regnskabspraksis skal der gives omfatten-
de oplysninger, herunder den beløbsmæssige indvirkning på enhver 
regnskabspost, der påvirkes af ændringen, for alle præsenterede 
 perioder.

ÅRL kræver også en række oplysninger ved ændring i anvendt regn
skabspraksis, herunder så vidt muligt beløbsmæssig effekt på aktiver 
og passiver, den finansielle stilling og resultatet.

§§ 11.3, 
13.3

IAS 8.29

IAS 8 indeholder konkret vejledning om, i hvilke særlige tilfælde det 
kan anses som umuligt at ændre anvendt regnskabspraksis eller 
at korrigere væsentlige fejl i tidligere regnskabsperioder med tilba-
gevirkende kraft. I de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, skal der op-
lyses om de omstændigheder, der har ført til dette.

ÅRL indeholder ikke tilsvarende konkret vejledning.

§§ 51, 55 IAS 8.5
IAS 8.28(h)

Ændringer i anvendt regnskabspraksis, hvorefter omvurderings-
metoden efter IAS 16 eller IAS 38 (måling til dagsværdi) anvendes i 
stedet for kostprismetoden, skal behandles som en omvurdering iføl-
ge IAS 16 og IAS 38 og ikke korrigeres med tilbagevirkende kraft, 
som er hovedregelen for ændring i anvendt regnskabspraksis ifølge 
IAS 8. Sammenligningstal skal derfor ikke tilpasses. 
 
ÅRL kræver, at praksisændringer, herunder ændring i grundlag for 
måling, foretages med tilbagevirkende kraft. Herunder skal sam
menligningstal korrigeres. Bemærk, at omvurdering til dagsværdi af 
immaterielle aktiver ikke er muligt efter ÅRL.

§51 IAS 8.17

Ved ændringer i anvendt regnskabspraksis, tilpasning af regnskabs-
poster med tilbagevirkende kraft eller reklassifikationer, som har 
 væsentlig effekt på informationen i balancen ved begyndelsen af 
sammenligningsåret, skal der endvidere præsenteres en balance ved 
begyndelsen af sammenligningsåret. 
 
ÅRL indeholder ikke et tilsvarende krav.

IAS 1.40A
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Beskrivelse ÅRL IFRS Opfølgning 
(ja/nej)

IFRS indeholder detaljerede overgangsregler ved førstegangsanven-
delse af IFRS. Ændring af anvendt regnskabspraksis gennemføres 
som hovedregel med tilbagevirkende kraft. IFRS 1 indeholder dog en 
række specifikke henholdsvis valgfrie og obligatoriske undtagelser til 
hovedreglen. 

IFRS 1

I IFRS er væsentlige fejl vedrørende tidligere perioder defineret. 
 Væsentlige fejlrettelser vedrørende tidligere perioder skal foretages 
med tilbagevirkende kraft via egenkapitalen og tilpasning af sam-
menligningstal. I så fald er der omfattende oplysningskrav. 
 
Efter ÅRL skal den beløbsmæssige effekt af korrektion af fundamen-
tale fejl foretages med tilbagevirkende kraft via egenkapitalen og 
tilpasning af sammenligningstal. Øvrige fejl korrigeres via resultat
opgørelsen på samme måde som ændringer i regnskabsmæssige 
skøn.

§ 52 IAS 8.5 
IAS 8.42 
IAS 8.49

Der skal efter IFRS medtages sammenligningstal for samtlige 
 beløbsmæssige oplysninger i regnskabet, fx for noteoplysninger 
 (herunder anlægsnoten), samt for beskrivende oplysninger, hvor det-
te måtte være relevant. 
 
Efter ÅRL skal der gives sammenligningstal for hver post i balancen, 
resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen samt for noteoplys
ninger, hvis sammenligningstal specifikt er foreskrevet i ÅRL. 

§§ 24, 86 IAS 1.38

IFRS stiller visse begrænsede krav til regnskabsmæssig behandling af 
aktiviteter inden for efterforskning og vurdering af mineralres-
sourcer og væsentlige specifikke oplysningskrav vedrørende disse. 
 
Der er ikke efter ÅRL særskilte regler eller vejledning for aktiviteter 
inden for efterforskning og vurdering af mineralressourcer. ÅRL 
 kræver dog også oplysning om anvendt praksis for posterne i balan
cen, resultatopgørelsen, noterne og ledelsesberetningen.

§ 53 IFRS 6
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Beskrivelse ÅRL IFRS Opfølgning 
(ja/nej)

Koncernregnskabet

Ifølge IFRS skal en modervirksomhed udarbejde koncernregnskab, 
medmindre virksomheden selv er en dattervirksomhed, og en over-
liggende modervirksomhed udarbejder koncernregnskab efter IFRS. 
Fx fritager aflæggelse af koncernregnskab i en overliggende moder-
virksomhed efter ÅRL eller US GAAP ikke en underkoncern for at af-
lægge koncernregnskab. 
 
Ifølge ÅRL kan en virksomhed under visse betingelser undlade at ud
arbejde koncernregnskab, hvis en overliggende modervirksomhed 
udarbejder koncernregnskab, der er tilgængeligt for offentligheden 
og i overensstemmelse med lovgivningen i et EU eller EØSland eller 
tilsvarende regler, herunder US GAAP. 
 
ÅRL tillader desuden, at en modervirksomhed undlader at udarbej
de koncernregnskab, hvis koncernvirksomhederne på balancetids
punktet ikke overstiger størrelsesgrænserne for klasse B virksomhe
der. 

§ 112 IFRS 10.4

Der skal ved vurderingen af, om der foreligger kontrol tages hensyn 
til potentielle stemmerettigheder, der er materielle (substantive). 
Det er ikke et krav, at de potentielle stemmerettigheder kan udnyttes 
 eller konverteres på balancedagen, hvis blot de kan udnyttes eller 
konverteres på det tidspunkt, hvor der skal træffes beslutninger om 
de relevante aktiviteter i virksomheden.  
 
Efter ÅRL skal besiddelse af potentielle stemmerettigheder, som 
 aktuelt kan udnyttes eller konverteres, tages i betragtning ved vur
dering af, om en virksomhed har beføjelse til at styre en anden virk
somheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger. ÅRL indeholder 
ikke bestemmelser om, at rettighederne skal være materielle (fx at 
en option ikke er ”deep outofthemoney”).

Bilag 1, B,  
nr. 4

IFRS 
10.B47

Konsolideringsprincipper

Virksomheder, der opfylder definitionen på investeringsvirksom-
heder, må ikke konsolidere sine dattervirksomheder, men skal i 
 stedet indregne disse til dagsværdi med løbende værdireguleringer i 
resultatet. Investeringsvirksomheder må desuden ikke anvende IFRS 
3 om virksomhedssammenslutninger ved køb af dattervirksomheder. 
 
ÅRL tillader, at dattervirksomheder, som udelukkende er erhvervet 
med henblik på efterfølgende salg udeholdes af konsolideringen. 
Det forudsættes, at den pågældende dattervirksomhed kun ejes i 
forholdsvis kort tid. 

§ 114 IFRS 10.31
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Beskrivelse ÅRL IFRS Opfølgning 
(ja/nej)

Der er ingen undtagelser fra konsolidering af dattervirksomheder i 
koncernregnskabet, medmindre virksomheden opfylder definitionen 
på en investeringsvirksomhed. Fx skal dattervirksomheder, som 
 besiddes med henblik på salg, fortsat konsolideres, men aktiverne   
og forpligtelserne i dattervirksomheden skal i koncernregnskabet 
 behandles efter IFRS 5. 
 
ÅRL tillader, at visse dattervirksomheder i særlige tilfælde udeholdes 
af konsolideringen, fx hvis dattervirksomheden ikke tidligere er ind
gået i konsolideringen, og den udelukkende besiddes med henblik 
på salg.

§ 114 IFRS 10.20 
IFRS 5.11

Køb og salg af minoritetsandele (uden at der opnås eller mistes 
kontrol) behandles som en transaktion med ejerne af virksomheden 
og indregnes på egenkapitalen. 
 
Dette indebærer desuden, at pengestrømme fra sådanne transaktio-
ner i pengestrømsopgørelsen skal klassificeres som pengestrømme 
fra finansieringsaktivitet. 
 
ÅRL indeholder ikke tilsvarende bestemmelser, hvorfor køb og salg 
af minoritetsandele behandles efter de generelle regler, dvs. med 
indregning af gevinst eller tab i resultatopgørelsen ved salg og med 
indregning af goodwill ved køb. ÅRL omtaler ikke klassifikation af 
pengestrømme.

IFRS 10.23 
IAS 7.17

Efter IFRS skal alle koncerninterne gevinster og tab elimineres ved 
udarbejdelsen af koncernregnskabet.  
 
ÅRL tillader, at eliminering i særlige tilfælde undlades, hvis transak
tioner er sket på normale vilkår i et velfungerende marked, og 
 elimineringen desuden ville medføre uforholdsmæssigt store om
kostninger for virksomheden.

§ 120 IFRS 
10.B86

Virksomhedssammenslutninger

Ifølge IFRS 3 udgør erhvervelsen af et selskab kun en virksomheds-
sammenslutning, hvis aktiviteten i selskabet udgør en virksomhed. 
 
Ifølge ÅRL defineres anskaffelse af en virksomhed således, at der 
etableres et moder/dattervirksomhedsforhold, som en virksomheds
sammenslutning, uanset om aktiviteten i dattervirksomheden udgør 
en virksomhed eller blot består af et eller nogle få aktiver.

§ 121 IFRS 3 
 appendiks 
B7, 
IFRS 3.2(b)
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Beskrivelse ÅRL IFRS Opfølgning 
(ja/nej)

Ifølge IFRS skal aktiver og forpligtelser i den virksomhed, der i øko-
nomisk henseende overtages, omvurderes til dagsværdi, selvom den 
ikke juridisk set er blevet overtaget (omvendt virksomhedsover-
tagelse). 
 
Efter ÅRL anses den i juridisk forstand overtagne virksomhed også i 
regnskabsmæssig forstand for den overtagne virksomhed.

§ 122 IFRS 3  
appendiks 
B19-B27

Etablering af koncernforhold behandles efter overtagelsesmetoden 
– dvs. omvurdering af overtagne aktiver og forpligtelser til dagsvær-
di. Anvendelse af sammenlægningsmetoden tillades ikke for virk-
somhedssammenslutninger omfattet af IFRS 3. Koncerninterne virk-
somhedssammenslutninger er dog ikke omfattet af IFRS 3, og 
sammenlægningsmetoden accepteres derfor for sådanne virksom-
hedssammenslutninger. 
 
ÅRL tillader anvendelse af sammenlægningsmetoden, hvis nærmere 
angivne betingelser er opfyldt. 

§ 121.3 IFRS 3.4

Transaktionsomkostninger knyttet til erhvervelsen af en virksom-
hed indregnes i resultatet, i takt med at de afholdes, og indgår ikke i 
kostprisen for virksomheden. 
 
Ifølge ÅRL indebærer overtagelsesmetoden, at virksomhedsover
tagelsen indregnes til kostpris, hvilket omfatter alle omkostninger, 
der er foranlediget af anskaffelsen.

§§ 36, 40, 
122.2

IFRS 3.53

Betingede vederlag indgår i kostprisen for virksomheden til 
dagsværdi på overtagelsesdagen, og efterfølgende reguleringer her-
til indregnes i resultatet. 
 
Efter ÅRL medtages betingede vederlag i kostprisen til en skønnet 
værdi på overtagelsesdagen, og efterfølgende reguleringer hertil 
behandles som regulering til kostprisen med effekt på goodwill.

§§ 52, 122 IFRS 3.58

Vederlag, som er betinget af sælgers fortsatte ansættelse i virk-
somheden, anses ifølge IFRS ikke som betaling for virksomheds-
købet, men som betaling for arbejdsydelser modtaget efter virksom-
hedskøbet. 
 
ÅRL indeholder ikke tilsvarende bestemmelser.

IFRS 
3.B55(a)

Tidligere erhvervede ejerandele i den overtagne virksomhed (trin-
vis overtagelse) indregnes i kostprisen for virksomhedsovertagelsen 
til dagsværdi på overtagelsestidspunktet, og eventuelle gevinster el-
ler tab i forhold til bogført værdi indregnes i resultatet. 
 
Ifølge ÅRL udgør kostprisen for en virksomhedsovertagelse summen 
af kostpriserne for hvert enkelt køb.

§§ 36, 122 IFRS 3.42
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Beskrivelse ÅRL IFRS Opfølgning 
(ja/nej)

Alle identificerbare aktiver og forpligtelser, som opfylder definitio-
nen på aktiver og forpligtelser i Framework, skal indregnes som 
 separate aktiver og forpligtelser i overtagelsesbalancen, uanset om 
de opfylder indregningsbetingelserne i øvrige relevante standarder, 
herunder sandsynligheden for fremtidige økonomiske fordele fra ak-
tivet eller træk på virksomhedens økonomiske ressourcer og mulig-
heden for pålidelig opgørelse af dagsværdien. Sandsynligheden for 
fremtidige økonomiske fordele fra aktivet og træk på virksomhedens 
økonomiske ressourcer vil indgå i målingen af henholdsvis aktivet og 
forpligtelsen. 
 
ÅRL tillader kun indregning af aktiver og forpligtelser, som i øvrigt 
opfylder betingelserne for indregning. Fx kan igangværende forsk
ningsprojekter ikke indregnes efter ÅRL.

§ 122 IFRS 3.11 
IFRS 3.13 
IAS 38.33

Eventualforpligtelser skal indregnes i overtagelsesbalancen og 
 måles til dagsværdi. 
 
ÅRL tillader ikke indregning af eventualforpligtelser i overtagelses
balancen.

§ 122 IFRS 3.23

Omkostninger til omstrukturering af den overtagne virksomhed kan 
ikke indregnes i overtagelsesbalancen, medmindre den købte virk-
somhed var forpligtet til at afholde omkostningerne på overtagelses-
datoen. 
 
ÅRL kræver indregning af forventede omkostninger til omstrukture
ring i den erhvervede virksomhed som en hensat forpligtelse, forud
sat at de opfylder definitionen på forpligtelser på overtagelsesdato
en. ÅRL kræver ikke, at beslutningen om omstrukturering er 
offentliggjort.

§ 122 IFRS 3.11

Minoritetsinteresser i den overtagne virksomhed skal måles enten til 
dagsværdi (dvs. goodwill tilknyttet minoritetsinteressen kan ind-
regnes) eller til minoritetsinteressernes andel af de overtagne netto-
aktiver. 
 
Efter ÅRL måles minoritetsinteresserne til minoritetsinteressernes for
holdsmæssige andel af dagsværdien af de identificerbare nettoakti
ver i den overtagne virksomhed.

§ 122 IFRS 3.19 
IFRS 3.B44

IFRS 3 kræver indtægtsførsel af negativ goodwill (bargain 
purchase) i resultatet med det samme, dvs. på overtagelsestidspunk-
tet.  
 
Ifølge ÅRL indregnes negativ goodwill som en periodeafgrænsnings
post under forpligtelser. Beløbet indregnes i resultatopgørelsen i takt 
med realiseringen af de forhold, som ligger til grund for den negati
ve goodwill, dog højst over 20 år.

§ 122 IFRS 3.34
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Beskrivelse ÅRL IFRS Opfølgning 
(ja/nej)

Overtagelsesbalancen må kun reguleres indtil det tidspunkt, hvor 
der er opnået tilstrækkelig information om forhold, som eksisterede 
på overtagelsesdatoen, til, at der kan udarbejdes en endelig over-
tagelsesbalance, dog maksimalt 12 måneder fra overtagelsesdatoen.   
 
I praksis fortolkes ÅRL i overensstemmelse med den tidligere IAS 22 
om virksomhedssammenslutninger, som tillader regulering af over
tagelsesbalancen for yderligere oplysninger om forhold, som eksi
sterede på overtagelsen, indtil udgangen af det regnskabsår, som 
følger efter overtagelsen.

§ 122 IFRS 3.45

Fortjeneste eller tab ved salg eller afvikling af dattervirksomheder

Ved delvist salg af kapitalandele i dattervirksomheder, hvorved 
kontrollen ophører, skal de tilbageværende kapitalandele indregnes 
til dagsværdi, og eventuel gevinst eller tab i forhold til bogført værdi 
indregnes i resultatet.  
 
Det er ikke efter ÅRL muligt at måle tilbageværende kapitalandele til 
dagsværdi på datoen for det delvise salg af kapitalandele, med
mindre investeringen bliver en porteføljeinvestering (dvs. at den ikke 
bliver en associeret virksomhed eller fælles ledet virksomhed).

§§ 36, 37, 
40, 43a

IFRS 10.25

Omregning af fremmed valuta

Ifølge IFRS skal virksomheden fastsætte en relevant målingsvaluta 
(funktionel valuta). Der kan frit anvendes en anden præsentations-
valuta.  
 
ÅRL skelner ikke mellem målingsvaluta og præsentationsvaluta. 
 
Ifølge ÅRL skal indregning, måling og præsentation foretages i DKK 
eller EUR. Virksomheden kan anvende en anden valuta, der er rele
vant for virksomheden eller koncernen.

§ 16 IAS 21.9 
IAS 21.38

Foreligger der hyperinflation, foreskriver IFRS, at regnskabet inflati-
onskorrigeres. IAS 29 indeholder detaljerede regler for, hvordan om-
regningen skal foretages. 
 
ÅRL indeholder ikke specifikke bestemmelser om inflationskorrekti
on.

§§16, 39 IAS 29

Goodwill og eventuelle dagsværdireguleringer ved overtagelse af 
udenlandske virksomheder behandles som aktiver og forpligtelser i 
den overtagne virksomhed og omregnes til balancedagens valuta-
kurs. 
 
ÅRL indeholder ikke specifikke bestemmelser om omregning af 
goodwill og dagsværdireguleringer. Det er vores vurdering, at der er 
valgmulighed mellem at behandle goodwill og dagsværdiregulerin
ger som aktiver og forpligtelser i den overtagne virksomhed, der 
omregnes til balancedagens valutakurs, eller som aktiver og forplig
telser i den overtagende virksomhed med omregning til transak
tionsdagens valutakurs.

§ 39 IAS 21.47
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Beskrivelse ÅRL IFRS Opfølgning 
(ja/nej)

Valutakursregulering af et mellemværende, der i realiteten er et 
tillæg til eller fradrag i nettoinvesteringen i en udenlandsk 
 virksomhed med en anden funktionel valuta end modervirksom-
hedens, indregnes i resultatet i modervirksomhedens eller den uden-
landske virksomheds separate regnskab. I koncernregnskabet indreg-
nes kursreguleringen i øvrig totalindkomst, indtil den udenlandske 
virksomhed sælges. 
 
ÅRL indeholder ikke specifikke bestemmelser om omregning af et 
mellemværende, der i realiteten er et tillæg til eller fradrag i netto
investeringen i en udenlandsk virksomhed. Det er vores vurdering, at 
en tilsvarende behandling kan rummes inden for bestemmelserne i 
ÅRL. Kursreguleringen indregnes dog efter ÅRL direkte i egenkapi
talen og ikke i øvrig totalindkomst.

§ 39 IAS 21.32

Afledte finansielle instrumenter og sikring

IFRS stiller specifikke og detaljerede krav til dokumentation af 
 sikring og måling af sikringseffektivitet.  
 
ÅRL stiller ikke så specifikke og detaljerede krav til dokumentationen 
af regnskabsmæssig afdækning. Virksomheder skal dog også efter 
ÅRL opfylde et vist minimum af krav for anvendelse af bestemmelser 
om regnskabsmæssig sikring, herunder beskrivelse af overordnede 
mål, strategier og politikker ifm. sikring.

§ 50 IAS 39.88

Selvom der er tale om en sikringstransaktion, kan virksomheden und-
lade at behandle denne som sådan blot ved at undlade at udarbejde 
den krævede dokumentation for regnskabsmæssig afdækning.  
 
ÅRL kræver, at reelle sikringstransaktioner altid præsenteres som 
sådanne, herunder hvis værdien af et aktiv eller en forpligtelse er 
 effektivt sikret.

§§ 13,  
49.2 3), 50,

IAS 39.88

Sikring af ikke-indregnede faste aftaler (firm commitments), fx en 
købs- eller salgsordre, skal klassificeres som sikring af dagsværdi. 
 Sikring af valutakursrisiko vedrørende ikke-indregnede faste aftaler, 
kan dog også klassificeres som sikring af pengestrømme.  
 
Ifølge ÅRL skal indtægter og omkostninger vedrørende sikringsin
strumenter, der sikrer værdien af aktiver og forpligtelser, som virk
somheden forventer at modtage eller påtage sig, behandles som 
sikring af pengestrømme og indregnes direkte på egenkapitalen.

§§ 49.2 3),   
50

IAS 39.93
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Beskrivelse ÅRL IFRS Opfølgning 
(ja/nej)

Ved sikring af pengestrømme, der resulterer i indregning af ikke- 
finansielle aktiver eller ikke-finansielle forpligtelser, tillader IFRS, at 
gevinster og tab på sikringsinstrumentet, som er indregnet i øvrig  
totalindkomst, inkluderes i den regnskabsmæssige værdi af disse  
aktiver eller forpligtelser (basis adjustments). Alternativt recirkuleres 
gevinster og tab på sikringsinstrumentet fra øvrig totalindkomst til 
resultatet, i takt med at de ikke-finansielle aktiver eller ikke-finansielle 
forpligtelser påvirker resultatet. Basis adjustments er ikke tilladt for  
finansielle aktiver og finansielle forpligtelser.  
 
Ifølge ÅRL indregnes effekten af sikringen som udgangspunkt sam
men med det sikrede aktiv eller forpligtelse. Behandlingen efter IAS 
39, hvorved gevinster og tab på sikringstransaktionen først recirku
leres til resultatet, i takt med at aktivet eller forpligtelsen påvirker  
resultatet, vil dog også være i overensstemmelse med ÅRL. 
 
ÅRL skelner ikke specifikt mellem finansielle og ikkefinansielle akti
ver og forpligtelser i relation til basis adjustments, og basis adjust
ments af såvel finansielle som ikkefinansielle aktiver og forpligtelser 
kan derfor rummes inden for ÅRL.

§ 49.2 3) IAS 39.98

Aktiebaserede incitamentsprogrammer

Aktiebaseret vederlæggelse (fx medarbejderaktier og aktieoptio-
ner) til ledelsen og andre skal måles til dagsværdi og indregnes som 
en omkostning i resultatet hen over optjeningsperioden. Der sondres 
i IFRS 2 mellem tre typer af ordninger: Egenkapitalordninger, gælds-
ordninger og ordninger med mulighed for kontantafregning.  
 
Der er ikke efter ÅRL et generelt krav om indregning af incitaments
programmer som en omkostning i resultatopgørelsen, men ÅRL 
udelukker ikke, at det sker. ÅRL kræver, at virksomheder i regnskabs
klasse C og D oplyser om særlige incitamentsprogrammer til ledel
sen, herunder hvilken ledelseskategori programmet omfatter, hvilke 
ydelser der er tale om, samt de oplysninger der er nødvendige for 
vurdering af programmets værdi.

§ 98b IFRS 2

Hvis en modervirksomhed tildeler aktiebaseret vederlæggelse til 
ansatte i en dattervirksomhed, skal dattervirksomheden i sit eget 
regnskab indregne ordningen som en egenkapitalordning, uanset 
om dattervirksomheden er forpligtet til at vederlægge modervirk-
somheden for ordningen. 
 
Hvis dattervirksomheden skal betale modervirksomheden for de ak
tier, der udnyttes, vil det også være et krav efter ÅRL, at dattervirk
somheden i sit eget regnskab indregner værdien af ordningen. Dette 
kan ske enten som en egenkapitalordning eller som en gældsord
ning.

§ 98b IFRS 2.43A
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Skat

Udskudt skat skal klassificeres som henholdsvis langfristede aktiver 
og langfristet gæld. 
 
ÅRL tillader, at udskudte skatteaktiver klassificeres som omsætnings
aktiv. Udskudte skatteforpligtelser skal indregnes under hensatte for
pligtelser.

Bilag 1, C IAS 1.56

Udskudt skat skal måles ved at anvende de skattesatser og -regler, 
der forventes at være gældende på det tidspunkt, hvor det under-
liggende aktiv realiseres, eller forpligtelsen indfries, baseret på de 
skattesatser og -regler, som er vedtaget eller så godt som vedtaget 
på balancedagen.
 
Udgangspunktet under ÅRL er en normal sandsynlighedsvurdering 
ved vurderingen af de regler, der forventes at være gældende.  
Da IAS 12 samtidig er fortolkningsbidrag til ÅRL vil det efter vores 
vurdering føre til, at der også under ÅRL anvendes de i realiteten 
vedtagne skattesatser og regler.

§ 47.2 IAS 12.47

IFRS tillader ikke at udskudt skat tilbagediskonteres til nutidsværdi. 
 
ÅRL tillader generelt, at hensatte forpligtelser (herunder udskudt 
skat) måles til dagsværdi. Da IAS 12 samtidig er fortolkningsbidrag 
til ÅRL er det vores vurdering, at tilbagediskontering af udskudt skat 
ikke er relevant efter ÅRL.

§47.2 IAS 12.53

Ophørte aktiviteter og langfristede aktiver bestemt for salg

IFRS 5 indeholder oplysnings- og præsentationskrav for ophørte ak-
tiviteter. Der er krav om særskilt præsentation af ophørte aktiviteter 
i resultatet med tilpasning af sammenligningstal. 
 
ÅRL’s skemakrav tillader ikke, at resultat vedrørende ophørte aktivi
teter præsenteres i én linje i resultatopgørelsen. Virksomheder i 
regnskabsklasse C og D skal oplyse om aktiviteter, som i henhold til 
en samlet plan skal afhændes, lukkes eller opgives. Herunder skal 
det så vidt muligt oplyses, med hvilke beløb de ophørende aktivite
ter indgår i posterne nettoomsætning, årets resultat, anlægsaktiver 
og omsætningsaktiver.

§ 80  
Bilag 2,  
skemaer

IFRS 5
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IFRS 5 fastsætter krav til indregning, måling og præsentation af 
 anlægsaktiver samt grupper af anlægsaktiver bestemt for salg. 
Disse aktiver må ikke afskrives, men skal nedskrives til en eventuel  
lavere dagsværdi fratrukket salgsomkostninger, og præsenteres sær-
skilt i balancen. 
 
Efter ÅRL fortsættes afskrivningerne, så længe aktivet anvendes af 
virksomheden, uanset om det er sat til salg. Afskrivninger ophører 
først på det tidspunkt, hvor aktivet ikke længere anvendes af virk
somheden og er sat til salg. Reklassifikation fra anlægsaktiver til 
omsætningsaktiver forudsætter efter ÅRL, at aktivet ikke længere 
anvendes af virksomheden og er sat til salg.

§ 43 
Bilag 2,  
skemaer

IFRS 5

Resultatopgørelse/totalindkomstopgørelse

Der skal udarbejdes en totalindkomstopgørelse. Totalindkomstop-
gørelsen kan præsenteres i én samlet totalindkomstopgørelse eller i 
to opgørelser:  
   i)  En opgørelse der viser elementerne i resultatet (separat resultat-

opgørelse) og
   ii)  En anden opgørelse, der begynder med resultatet og viser ele-

menterne i øvrig totalindkomst.
 
Det er ikke tilstrækkeligt at vise elementerne af den øvrige totalind-
komst i egenkapitalopgørelsen. 
 
ÅRL opererer ikke med totalindkomstbegrebet. Poster, der ifølge ÅRL 
skal indregnes direkte på egenkapitalen, skal præsenteres i egen
kapitalopgørelsen.

§ 49.2 
Bilag 2,  
skemaer

IAS 1.10 
IAS 1.10A

IAS 1 indeholder specifikke minimumskrav til indholdet i totalind-
komstopgørelsen, men der er ikke en fast rækkefølge eller specifik-
ke skemakrav for opstilling af totalindkomstopgørelsen. 
 
ÅRL indeholder skemakrav for henholdsvis funktionsopdelt og arts
opdelt resultatopgørelse. Skemakravene kan som udgangspunkt 
ikke fraviges, bortset fra at arabertalsposter kan opdeles eller sam
mendrages, ligesom nye arabertalsposter kan tilføjes, hvis deres ind
hold ikke er dækket af en eksisterende post. Desuden skal opstilling 
og benævnelse af arabertalsposter tilpasses virksomhedens særlige 
karakter.

ÅRL Bilag 2, 
skemaer

IAS 1.82 
IAS 1.82A



307    

Beskrivelse ÅRL IFRS Opfølgning 
(ja/nej)

Præsentation som ekstraordinære poster er ikke tilladt, hverken i 
resultatet eller i noterne. Dog kan usædvanlige poster præsenteres 
som en eller flere selvstændige poster i resultatet eller i noterne. 
 
Efter ÅRL skal indtægter og omkostninger, der hidrører fra begiven
heder, som ikke hører under den ordinære drift, og som derfor ikke 
forventes at være tilbageværende, klassificeres som ekstraordinære 
indtægter og omkostninger. 
 
ÅRL tillader som hovedregel ikke, at usædvanlige poster præsente
res adskilt fra de arabertalsposter, hvor de rettelig hører hjemme 
ifølge skemaerne for resultatopgørelse. Usædvanlige poster kan 
dog præsenteres særskilt i tilknytning til den post, de vedrører  
(inden for linjen), eller hvis en post opdeles i to selvstændige poster, 
der vises i umiddelbar forlængelse af hinanden.

§ 30 IAS 1.87 
IAS 1.97

Fordeling af årets resultat på minoritetsinteresserne og modervirk-
somhedens aktionærer skal fremgå i tilknytning til resultatet  
(resultatdisponering) og ikke som en særskilt post heri. 
 
Ifølge ÅRL opføres minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af 
dattervirksomhedernes resultat som en særskilt post i resultatop
gørelsen.

§ 118.4 IAS 1.83

Nettoomsætning

Omsætning inkluderer udelukkende de bruttobeløb, som virksom-
heden modtager for egen regning. Beløb, som opkræves på vegne 
af tredjemand, herunder enhver form for skatter og afgifter forbun-
det med et varesalg/levering af en serviceydelse, skal således fragå i 
omsætningen. 
 
Efter ÅRL er det kun merværdi og anden skat, der er direkte forbun
det med salgsbeløbet, som skal fragå i nettoomsætningen, hvilket fx 
ikke omfatter punktafgifter.

Bilag  1 C.11 IAS 18.8

Offentlige tilskud

IFRS tillader, at offentlige tilskud givet til aktiver præsenteres mod-
regnet i værdien af de pågældende aktiver. Ligeledes tillader IFRS, at 
tilskud givet til dækning af omkostninger præsenteres modregnet i 
de pågældende resultatposter. 
 
Modregning af offentlige tilskud i værdien af et aktiv stemmer ikke 
overens med modregningsforbuddet i ÅRL, medmindre tilskuddet 
utvivlsomt er et rent prisnedslag. Det er vores vurdering, at ÅRL nor
malt vil tillade modregning i resultatopgørelsen af det indtægtsførte 
beløb vedrørende offentlige tilskud og de foretagne afskrivninger på 
det aktiv, hvortil der er ydet tilskud.

§ 13.1 8) IAS 20
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Indtjening pr. aktie

For børsnoterede virksomheder kræver IFRS oplysning om indtjening 
pr. aktie (EPS) og udvandet indtjening pr. aktie (DEPS) i tilknytning til 
resultatopgørelsen/totalindkomstopgørelsen. IFRS indeholder specifik 
og omfattende vejledning til beregning heraf. 
 
ÅRL indeholder ikke krav om specifikke nøgletal, herunder EPS. Virk
somheder i regnskabsklasse C og D skal oplyse de nøgletal, som ef
ter virksomhedens forehold er nødvendige.  Metoder for opgørelse 
af nøgletal skal oplyses i anvendt regnskabspraksis.

§§ 87, 101 IAS 33

Balancen

Aktiver

Goodwill

Goodwill i forbindelse med erhvervelse af en virksomhed eller en ak-
tivitet skal indregnes i balancen, men må ikke afskrives. I stedet for 
skal goodwill testes for værdiforringelse mindst en gang årligt.  
 
Ifølge ÅRL skal goodwill afskrives og maksimalt over 20 år. Oversti
ger afskrivningsperioden for immaterielle anlægsaktiver 5 år, skal 
det oplyses og begrundes konkret og fyldestgørende.

§§ 42, 43, 
53, 122

IFRS 3  
B63 a),  
IAS 38.107 
IAS 36.90

Immaterielle aktiver i øvrigt

Immaterielle aktiver med bestemmelig brugstid skal afskrives 
over aktivets økonomiske levetid. Der er ingen øvre grænse for af-
skrivningsperiodens længde. 
 
Immaterielle aktiver må ifølge ÅRL ikke afskrives over en periode, 
der overstiger 20 år. Overstiger afskrivningsperioden for immateriel
le anlægsaktiver 5 år, skal det oplyses og begrundes konkret og fyl
destgørende.

§§ 43, 53 IAS 38.97

Immaterielle aktiver kan efter IFRS opskrives til dagsværdi via øvrig 
totalindkomst og overføres til egenkapitalen under reserver for op-
skrivninger, hvis dagsværdien fastsættes under henvisning til et aktivt 
marked som beskrevet i IAS 38. 
 
Det er ikke efter ÅRL tilladt at opskrive immaterielle anlægsaktiver.

§ 41 IAS 38.75

Immaterielle aktiver med ubestemmelige brugstid afskrives ikke, 
men skal testes for værdiforringelse mindst en gang årligt.  
 
Ifølge ÅRL må immaterielle aktiver afskrives over maksimalt 20 år. 
Overstiger afskrivningsperioden for immaterielle anlægsaktiver 5 år, 
skal det oplyses og begrundes konkret og fyldestgørende.

§§ 42, 43 IAS 38.107
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Det er ikke muligt at indregne indirekte produktionsomkostninger 
i kostprisen for immaterielle aktiver. Kun de omkostninger, der er di-
rekte henførbare til at bringe aktivet frem til dets planlagte brug, kan 
indregnes. 
 
For virksomheder i regnskabsklasse C og D kræver ÅRL, at kostprisen 
tillige indeholder indirekte omkostninger, der er medgået i fremstil
lingsperioden, og som kan henføres til det pågældende aktiv.

§ 82 IAS 38.27

Salgsfremmende omkostninger, herunder salgsmaterialer, som 
produceres for virksomheden til anvendelse i efterfølgende regn-
skabsperioder (fx reklamespots, brochurer, tilbudskataloger o.l.), kan 
ikke indregnes som et aktiv, men skal indregnes som en omkostning 
på det tidspunkt, hvor virksomheden opnår kontrol/rådighed her-
over. 
 
ÅRL tillader, at salgsmaterialer aktiveres og afskrives, i takt med at 
de forbruges.

§ 36 IAS 38.69 
IAS 38.69A

Materielle aktiver

Eksplicit krav ifølge IFRS om, at materielle anlægsaktiver skal opde-
les i deres væsentlige bestanddele, som afskrives særskilt (compo
nents approach), hvis afskrivningsperioderne er væsentlig forskellige.  
 
ÅRL kræver ikke eksplicit opdeling af et aktiv i dets bestanddele til 
brug for afskrivning. Det er dog vores vurdering, at det er alminde
ligt anerkendt, at dette også bør ske under ÅRL, hvilket ligeledes 
 synes at være i overensstemmelse med ÅRLkrav om, at der tages 
hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter (substans).

§§13, 40, 43 IAS 16.43

Hensatte forpligtelser til nedtagning, bortskaffelse og reetable-
ring skal indregnes som en del af aktivets kostpris.  
 
Krav om indregning af sådanne forpligtelser fremgår ikke direkte af 
ÅRL, men ifølge Erhvervsstyrelsens fortolkning, skal de indregnes. 

§40 IAS  
16.16 c)

Det er ikke muligt at indregne indirekte produktionsomkostninger 
i kostprisen for materielle aktiver. Kun de omkostninger, der er direk-
te henførbare til at bringe aktivet frem til dets planlagte brug, kan 
indregnes. 
 
For virksomheder i regnskabsklasse C og D kræver ÅRL, at kostprisen 
tillige indeholder indirekte omkostninger, der er medgået i fremstil
lingsperioden, og som kan henføres til det pågældende aktiv.

§ 82 IAS 16.16
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Aktivers restværdi (scrapværdi) skal opgøres og revurderes ved 
hver balancedag, således at restværdien afspejler det beløb, som 
virksomheden vil kunne få i dag ved salg af et tilsvarende aktiv i den 
alder og stand, som det pågældende aktiv forventes at have ved ud-
løb af brugstiden.  
 
Efter ÅRL fastsættes restværdien på tidspunktet for aktivets ibrug
tagning. Afskrivningsgrundlaget skal forøges ved et fald i restværdi
en. Afskrivningsgrundlaget kan ikke reduceres, hvis restværdien for
øges som følge af generelle prisstigninger. ÅRL udelukker ikke, at 
restværdien forøges som følge af væsentlige ændringer i restværdi
en, der ikke kan tilskrives generelle prisstigninger.

§ 43 IAS 16.6 
IAS 16.51 
IAS 38.8 
IAS 38.102

IFRS indeholder eksplicit krav om, at resultatet af afledte aktivite-
ter (incidental revenue) i relation til materielle anlægsaktiver under 
opførsel skal indregnes i resultatet, og ikke som et fradrag i aktivets 
kostpris (fx midlertidig udlejning af en byggegrund til parkerings-
plads). 
 
ÅRL omtaler ikke specifikt behandlingen af indtægter eller omkost
ninger relateret til afledte aktiviteter.

§40 IAS 16.21

Immaterielle og materielle anlægsaktiver, der anskaffes ved 
 byttehandler, skal måles til dagsværdi, herunder også udveksling af 
ensartede aktiver, medmindre transaktionen ikke har forretnings-
mæssigt indhold, eller dagsværdien af aktiverne ikke kan måles  
pålideligt. 
 
ÅRL indeholder ikke specifikke bestemmelser om bytte af aktiver, 
men det er vores vurdering, at reglerne efter IFRS kan indeholdes i 
ÅRL.

§40 IAS 16.24 
IAS 38.45 
IAS 18.12

Finansieringsomkostninger skal indregnes i kostprisen på alle 
 kvalificerende aktiver efter IFRS. 
 
ÅRL tillader, men kræver ikke indregning af finansieringsomkost
ninger i kostprisen.

§ 40 IAS 23.8

Opskrivningsreserve vedrørende materielle (og immaterielle)  
anlægsaktiver kan overføres til frie reserver, i takt med at det op-
skrevne aktiv afskrives. 
 
Der er ikke efter ÅRL hjemmel til at reducere opskrivningsreserven i 
takt med afskrivninger på det opskrevne aktiv. Bestemmelserne i ÅRL 
§ 41 vedrørende bundne reserver gælder ifølge IFRSbekendtgørel
sen også for virksomheder, der aflægger regnskaber efter IFRS, og 
danske virksomheder har derfor ikke mulighed for at benytte denne 
mulighed, selvom de aflægger regnskab efter IFRS.

§ 41 IAS 16.41 
IAS 38.87
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Nedskrivning af materielle og immaterielle aktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede 
virksomheder

Goodwill fordeles til pengestrømsfrembringende enheder, som er 
defineret i IAS 36, og testes årligt for værdiforringelse sammen med 
enhedernes øvrige aktiver.  
 
Goodwill afskrives under ÅRL systematisk over den forventede leve
tid, dog maksimalt 20 år. Kun hvis der er indikatorer på værdiforrin
gelse, skal der udarbejdes en test for værdiforringelse. Det vil også 
under ÅRL medføre, at goodwill henføres til pengestrømsfrembrin
gende enheder.

§ 42 IAS 36.80

Nedskrivning på goodwill må ikke tilbageføres. 
 
Hvis de forhold, der førte til nedskrivning af goodwill ikke længere 
eksisterer, skal nedskrivningen ifølge ÅRL tilbageføres.

§§ 42, 52 IAS 36.124

Det er ikke tilladt at medtage effekten af omstruktureringer, som 
virksomheden ikke pr. balancedagen er forpligtet til (og som derfor 
ikke opfylder betingelserne for indregning af en hensættelse jf. IAS 
37), i forventede fremtidige pengestrømme ved opgørelsen af gen-
indvindingsværdien (kapitalværdien) for en pengestrømsfrem-
bringende enhed. Ligeledes er det ikke tilladt at medtage effekten  
af fremtidige anlægsinvesteringer. 
 
ÅRL behandler ikke eksplicit, hvad der kan indgå i forventede, frem
tidige pengestrømme ved opgørelse af kapitalværdien. Da hensæt
telser til omstruktureringer i visse tilfælde skal indregnes tidligere 
 efter ÅRL end efter IFRS, kan der formentlig tages højde for disse 
ved opgørelsen af nedskrivningsbehov efter ÅRL.

§§ 42, 47 IAS 36.44

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme kan efter IFRS måles til dagsværdi med 
indregning af værdiændringer i resultatet, uanset at der ikke er tale 
om virksomhedens hovedaktivitet. 
 
Det er ifølge ÅRL kun tilladt at måle investeringsaktiver og dermed 
forbundne finansielle forpligtelser, inklusiv investeringsejendomme, 
til dagsværdi med indregning af værdiændringer i resultatet, hvis 
der er tale om virksomhedens eneste hovedaktivitet. 
 
Virksomheder, som efter IFRS måler investeringsejendomme til 
dagsværdi via resultatet i overensstemmelse med IAS 40, skal, hvis 
der ikke er tale om virksomhedens hovedaktivitet, binde et beløb 
svarende til en eventuel opskrivning på egenkapitalen, da der vil 
være tale om en opskrivning, som ikke er tilladt efter ÅRL.

§§ 38, 41.3 
 
 
 

Inds.bekg.  
§ 7.2

IAS 40.30



312   

Beskrivelse ÅRL IFRS Opfølgning 
(ja/nej)

Ifølge IAS 40 omfatter investeringsejendomme også ejendomme, 
som er under opførelse og udvikling til fremtidig brug som inve-
steringsejendomme. 
 
ÅRL’s regler for investeringsvirksomheder omfatter ikke ejendomme, 
som er under opførelse og udvikling til fremtidig brug som investe
ringsejendomme. Disse vil derfor ikke som udgangspunkt kunne 
 måles til dagsværdi med indregning af værdiændringer i resultatet, 
men kan opskrives til dagsværdi direkte over egenkapitalen.

§ 38 IAS 40.8

Operationelle leasingkontrakter på investeringsejendomme kan 
klassificeres som finansielle leasingkontrakter, hvis ejendommen 
 måles til dagsværdi efter IAS 40. 
 
Det er ikke muligt at behandle sådanne leasingkontrakter som 
 finansiel leasing efter ÅRL, da virksomheden ikke har alle væsentlige 
risici og fordele forbundet med ejendomsretten over aktivet.

§§ 33, 83a IAS 17.19 
IAS 40.6

Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures i modervirksomhedens  
separate regnskab

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomhe-
der samt joint ventures skal i modervirksomhedens separate regn-
skab enten måles til kostpris eller til dagsværdi i henhold til IAS 39.  
 
Ifølge ÅRL kan modervirksomheden i sit separate regnskab indregne 
investeringerne til kostpris, til dagsværdi med opskrivning via egen
kapitalen eller til indre værdi (equitymetoden). 
 
ÅRL tillader desuden, at kapitalandele i fællesledede virksomheder 
kan indregnes ved prorata konsolidering, hvis virksomheden hæfter 
fuldt ud for alle eller for en forholdsmæssig del af den fællesledede 
virksomhed.

§§ 34, 36, 
41, 43a

IAS 27.10

Udbytte fra dattervirksomheder, associerede virksomheder og 
joint ventures indregnes i resultatet, uanset om udbyttet hidrører 
fra overskud opsparet inden modervirksomhedens overtagelse. Dette 
anses dog som en indikation på værdiforringelse af investeringen, 
som medfører, at der skal foretages nedskrivningstest. 
 
Efter ÅRL reduceres kostprisen på dattervirksomheden med den del 
af udbyttet, der stammer fra indtjening opsparet i dattervirksom
heden inden modervirksomhedens overtagelse.

§ 49 IAS 18.30 
IAS 27.12 
IAS 36.12

Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures i koncernregnskabet

Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures indregnes 
og måles i koncernregnskabet efter den indre værdis metode.  
 
ÅRL tillader, at fællesledede virksomheder indregnes ved pro rata 
konsolidering.

§§ 119, 124 IAS 28.16
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Balancedagen for det regnskab, der danner grundlag for indreg-
ning af en investering i en associeret virksomhed eller et joint 
venture i koncernregnskabet, må ikke afvige med mere end tre 
 måneder fra koncernens balancedag. 
 
Ifølge ÅRL kan en associeret virksomhed måles til indre værdi på 
 basis af det seneste årsregnskab for den associerede virksomhed, 
selvom denne har et regnskabsår, der afviger fra koncernens. Dette 
gælder, uanset om balancedagen afviger med mere end tre måne
der fra koncernens balancedag.

§ 43a.6 IAS 28.34

Ved anvendelse af indre værdis metode for investering i associere-
de virksomheder og joint ventures anses goodwill relateret til inve-
steringen ikke som et selvstændigt aktiv, og det er ikke tilladt at 
 afskrive på denne goodwill. Hele investeringen vurderes samlet for 
værdiforringelse. 
 
Ifølge ÅRL afskrives goodwill vedrørende investering i en associeret 
virksomhed og joint ventures over maksimalt 20 år. Overstiger 
 afskrivningsperioden for immaterielle anlægsaktiver 5 år, skal det 
oplyses og begrundes konkret og fyldestgørende. 

§§ 43, 43a, 
119, 122

IAS 28.32

Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures, som 
er bestemt for salg, skal behandles i overensstemmelse med IFRS 5, 
og måles til det laveste af bogført værdi på det tidspunkt, hvor de 
blev klassificeret som bestemt for salg, og dagsværdi fratrukket 
salgsomkostninger. 
 
Efter ÅRL skal kapitalandele i associerede virksomheder i koncern
regnskabet indregnes og måles efter indre værdis metode, uanset at 
de er bestemt for salg.

§§ 43a , 119 IAS 28.20, 
IFRS 5.15

Varebeholdninger

Opskrivning af varebeholdninger er ikke tilladt efter IFRS.  
 
ÅRL tillader, at varebeholdninger opskrives til genanskaffelsesværdi.

§ 46 IAS 2.9

Forudbetalinger fra kunder kan ikke modregnes i værdien af vare-
beholdninger. 
 
ÅRL tillader, at forudbetalinger fra kunder modregnes på en synlig 
måde inden for aktivposten ”Varebeholdninger”, i det omfang for
udbetalingerne vedrører de pågældende poster.

§ 26.2 IAS 2
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Biologiske aktiver

Biologiske aktiver skal efter IFRS måles til dagsværdi fratrukket 
salgsomkostninger med indregning af værdiændringer i resultatet. 
 
ÅRL tillader, men kræver ikke, at biologiske aktiver måles til 
dagsværdi med indregning af værdiændringer i resultatet, hvis virk
somheden som hovedaktivitet omdanner levende dyr eller planter 
biologisk. 
 
Virksomheder, som efter IFRS måler biologiske aktiver til dagsværdi 
via resultatet i overensstemmelse med IAS 41, skal, hvis der ikke er 
tale om virksomhedens hovedaktivitet, binde et beløb svarende til 
en eventuel opskrivning på egenkapitalen, da der vil være tale om 
en opskrivning, som ikke er tilladt efter ÅRL.

§ 38.3 IAS 41.12

Finansielle aktiver

Finansielle aktiver, der som udgangspunkt falder ind under katego-
rierne ”Lån og tilgodehavender” eller ”Hold-til-udløb-investeringer”, 
og som derfor måles til amortiseret kostpris efter IFRS, kan måles til 
dagsværdi med værdireguleringer i resultatet, hvis de opfylder betin-
gelserne for anvendelse af dagsværdioptionen. Fx hvis en målings- 
eller indregningsinkonsistens derved fjernes eller væsentligt reduce-
res.   
 
Ifølge ÅRL skal udlån og tilgodehavender og holdtiludløbinveste
ringer som udgangspunkt måles til amortiseret kostpris. ÅRL § 38 
 giver mulighed for, at investeringsaktiver og dermed forbundne 
 finansielle forpligtelser måles til dagsværdi med værdiregulering i 
resultatet, hvis investeringsaktivitet er virksomhedens eneste hoved
aktivitet. Der kan forekomme tilfælde, hvor aktiver, som opfylder 
dagsværdioptionen efter IFRS ikke efter ÅRL kan måles til dagsværdi. 

§§ 37.2, 38 IAS 39.9

Hvis hensigten om at holde et finansielt aktiv til udløb brydes,  
skal alle finansielle aktiver i denne kategori måles til dagsværdi i en 
periode på mindst to år. 
 
ÅRL indeholder ikke tilsvarende krav. Hvis virksomheden fortsat har 
til hensigt at beholde øvrige finansielle aktiver til udløb, skal disse 
fortsat måles til amortiseret kostpris.

§ 37.2 IAS 39.9
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Dagsværdiændringer vedrørende finansielle aktiver, der klassifice-
res som disponible for salg, skal indregnes i øvrig totalindkomst, 
indtil aktivet er solgt eller på anden vis afhændet. På afhændelses-
tidspunktet recirkuleres dagsværdiændringerne fra egenkapitalen til 
resultatet.  
 
Der gælder dog særlige regler, hvis det finansielle aktiv anses for 
værdiforringet, fx hvis dagsværdien er signifikant lavere end den 
 oprindelige kostpris, eller hvis dagsværdien har været lavere end den 
oprindelige kostpris over en længerevarende periode. 
 
Ifølge ÅRL skal dagsværdiregulering af finansielle aktiver altid ind
regnes i resultatet.

§§ 37, 49 IAS  
39.55 (b)

Eventualaktiver og refusioner

Eventualaktiver og refusioner må efter IFRS først indregnes, når de 
er så godt som sikre (virtually certain). 
 
Efter ÅRL indregnes eventualaktiver og refusioner, hvis det er sand
synligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, 
og aktivets værdi kan måles pålideligt.

§ 33 IAS 37.35

Passiver

Egenkapital og forpligtelser

Ifølge IFRS klassificeres finansielle instrumenter efter deres bestand-
dele som forpligtelser eller egenkapital i overensstemmelse med kon-
traktens indhold og ikke ud fra kontraktens juridiske form. IFRS inde-
holder omfattende vejledning og bestemmelser om klassifikation af 
gæld og egenkapital samt omkostninger hertil (renter/udbytter), 
herunder klassifikation af derivater på virksomhedens aktier som 
henholdsvis gæld og egenkapital.  
 
ÅRL indeholder ikke lignende bestemmelser om klassifikation af 
gæld og egenkapital.

IAS 32.15-
32

Udbytte

Udbytte må ikke indregnes som en forpligtelse, før det er deklareret 
(vedtaget på generalforsamlingen). 
 
Uanset at forslag til udbytte ikke opfylder definitionen på forpligtel
ser, er det ifølge ÅRL tilladt, at forslag til udbytte indregnes som en 
forpligtelse.

§ 48 IAS 10.12
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Forslag til udbytte skal vises i noterne til regnskabet og må ikke vi-
ses i tilknytning til totalindkomstopgørelsen, eller som en særskilt 
post under egenkapitalen. 
 
ÅRL kræver, at ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af 
overskud fremgår i tilknytning til resultatopgørelsen eller i egenkapi
talopgørelsen.

§§ 31, 56.3 IAS 1.137 
IAS 10.13

Minoritetsinteresser

Efter IAS 1 skal minoritetsinteresser præsenteres i en særskilt post 
som en del af egenkapitalen. 
 
Efter ÅRL præsenteres minoritetsinteressernes forholdsmæssige 
 andel af dattervirksomhedernes egenkapital som en særskilt hoved
post mellem egenkapital og forpligtelser.

§ 118.4 IAS 1.54(q) 
IFRS 10.22

Minoritetsinteressers andel af totalindkomsten allokeres til mino-
ritetsinteressernes andel af egenkapitalen, uanset om minoritetsinte-
ressernes andel derved bliver negativ. 
 
Minoritetsinteresser kan ikke udgøre et negativt beløb. Hvis minori
tetsaktionærerne hæfter for dattervirksomhedens gæld, kan der 
 efter omstændighederne indregnes et tilgodehavende svarende til 
minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af den negative 
egenkapital i dattervirksomheden.

§ 118.4 IFRS 10.22 
IFRS 
10.B94

Har minoritetsinteresserne en ret til at sælge kapitalinteresserne i 
dattervirksomheden til modervirksomheden mod kontanter (put 
 option eller forward på minoritetsinteressen), skal minoritetsin-
teresserne ifølge IFRS klassificeres som gæld og ikke som en del af 
koncernegenkapitalen. 
 
Under ÅRL defineres minoritetsinteresser som ”kapitalandele i kon
soliderede virksomheder, der ejes af andre end koncernvirksom
hederne.” Der er ikke under ÅRL krav om omklassificering af minori
tetsinteresser med de ovenfor nævnte rettigheder fra den særlige 
hovedpost ”Minoritetsinteresser” til gæld.

Bilag 1, A.2 
§ 118.4

IAS 32.23

Konvertible gældsbreve

Sammensatte finansielle instrumenter (fx konvertible obligationer) 
skal efter IFRS opdeles i deres bestanddele og klassificeres som hen-
holdsvis finansielle forpligtelser og egenkapital. 
 
Efter ÅRL præsenteres konvertibel gæld som en særskilt arabertals
post under gældsforpligtelser. ÅRL tager ikke udtrykkeligt stilling til 
opdeling af sammensatte finansielle instrumenter i deres bestandde
le. Erhvervsstyrelsen har dog tilkendegivet, at egenkapitalelementet 
af en konvertibel gæld kan indregnes som egenkapital, blot det ikke 
påvirker selskabskapitalen.

§ 93, bilag 2, 
skemaer

IAS 32.28
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Pensionsforpligtelser o.l.

IFRS tillader ikke anvendelse af en ”korridormetode”, hvorefter ind-
regningen af aktuarmæssige gevinster og tab, som indgår i opgørel-
sen af pensionsforpligtelsen, udskydes.  Dette følger af ændringen til 
IAS 19 med ikrafttrædelse for regnskabsår der begynder 1. januar 
2013 eller senere. 
 
ÅRL omtaler ikke korridormetoden, men EuropaKommissionen har 
tilbage i 2002 tilkendegivet, at der, på daværende tidspunkt, ikke 
længere var nogen konflikter mellem direktiverne (som er grund
laget for ÅRL) og IFRS på dette område. Det er vores vurdering, at 
korridormetoden, således som den var beskrevet i den tidligere  
version af IAS 19, fortsat kan anvendes efter ÅRL.

§ 47 IAS 19.63

Ifølge IFRS skal aktuarmæssige gevinster og tab indregnes i øvrig 
totalindkomst uden mulighed for senere recirkulering til resultatet. 
 
ÅRL opererer ikke med begrebet ”øvrig totalindkomst”, og ændrin
ger i pensionsforpligtelsen indregnes derfor i resultatet, (se dog 
ovenfor vedrørende brug af korridormetoden).

§ 49 IAS 
19.120(c)

IFRS indeholder specifikke bestemmelser om forpligtelser vedrørende 
jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelser. 
 
Fx kan indregning af fratrædelsesgodtgørelser kun ske, hvis der er 
udarbejdet en detaljeret formel plan herfor, og virksomheden ikke 
har noget realistisk alternativ til at gennemføre den. 
 
ÅRL kræver ikke, at der er udarbejdet en detaljeret formel plan, før 
der kan indregnes en hensat forpligtelse til fratrædelsesgodtgørel
ser.

§ 47 IAS 19.165

Hensatte forpligtelser

IAS 37 kræver, at vedtagelsen af ny lovgivning er så godt som sikker 
(virtually certain), før ændringen indgår i vurderingen af, om virksom-
heden har en forpligtelse, og før ændringen påvirker målingen af 
hensatte forpligtelser. 
 
Ifølge ÅRL tages der hensyn til lovforslag, som er fremsat på balan
cedagen, hvis det vurderes sandsynligt, at forslaget vedtages.

§ 33 IAS 37.22 
IAS 37.50
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IFRS indeholder detaljerede betingelser for indregning af hensatte 
forpligtelser til omstrukturering. Indregning kræver bl.a., at der 
foreligger en detaljeret formel plan for omstruktureringen, og at 
 omstruktureringen enten er påbegyndt eller offentliggjort senest på 
balancedagen. 

ÅRL er mere fokuseret på substansen i ledelsens beslutning og ikke 
så meget på, om omstruktureringsforslaget er offentliggjort på 
 balancedagen. Derfor skal der efter ÅRL indregnes en hensat for
pligtelse til omstrukturering, hvis ledelsen har truffet en beslutning 
herom på balancedagen.

§ 47 IAS 37.72

Efter IFRS præsenteres hensatte forpligtelser ikke adskilt fra gælds-
forpligtelser. Hensatte forpligtelser indgår som hovedregel under 
henholdsvis kortfristede og langfristede forpligtelser. 
 
Ifølge ÅRL præsenteres hensatte forpligtelser som en særskilt hoved
post i balancen.

Bilag 2,  
skemaer,

IAS 1.54 
IAS 1.60 
IAS 37.10

Finansielle forpligtelser

Ved opdeling af gæld i henholdsvis kortfristede og langfristede for-
pligtelser, skal der ses på formalia i låneaftalerne, der er gældende 
på balancedagen uden hensyntagen til eventuelle ændringer aftalt 
efter balancedagen. Hvis ikke der på balancedagen er indgået  
ubetinget aftale om forlængelse af kreditten og dermed afvikling 
senere end 12 måneder fra balancedagen, skal gældsposten klassi-
ficeres som kortfristet. 
 
Ifølge ÅRL klassificeres en forpligtelse som langfristet, uanset om 
gælden forfalder til betaling inden 12 måneder efter balancedagen, 
hvis der efter balancedagen, men inden aflæggelse af årsrapporten, 
er indgået bindende aftale om refinansiering for en periode, der er 
længere end 12 måneder regnet fra balancedagen.

§ 26.3 IAS 1.69

Langfristet gæld, der forfalder ved brud på lånevilkår, skal præsen-
teres som kortfristede forpligtelser, hvis der på balancedagen er sket 
brud på de aftalte lånevilkår, uanset at der efter balancedagen, men 
inden aflæggelse af regnskabet, er indgået bindende aftale med lån-
giver om, at forpligtelsen ikke kræves indfriet som følge af bruddet 
på lånevilkårene. 
 
Ifølge ÅRL klassificeres forpligtelser, som på balancedagen er for
faldet til betaling som følge af brud på lånevilkår, fortsat som lang
fristet gæld, hvis långiver forud for godkendelsen af årsrapporten 
har indvilliget i ikke at kræve betaling som følge af bruddet på låne
vilkårene, og det ikke er sandsynligt, at der vil ske yderligere brud på 
lånevilkårene inden for 12 måneder fra godkendelsen af årsrap
porten.

§ 26.3 IAS 1.74
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IFRS tillader, at finansielle forpligtelser under visse betingelser må-
les til dagsværdi med indregning af værdiændringer i resultatet, selv-
om de ikke er en del af en handelsbeholdning (dagsværdioptionen). 
Fx kan finansielle forpligtelser måles til dagsværdi, hvis en målings- 
eller indregningsinkonsistens, som ellers ville følge af at måle aktiver 
og forpligtelser på forskellige grundlag, derved fjernes eller væsent-
ligt reduceres.  
 
Virksomheder, der måler investeringsaktiver til dagsværdi, skal ifølge 
ÅRL § 38 også måle tilhørende finansielle forpligtelser til dagsværdi 
med indregning af værdiændringer i resultatet.

§§ 37, 38 IAS 39.9

Pengestrømsopgørelse

IFRS kræver præsentation af pengestrømsopgørelse i modervirk-
somhedens og dattervirksomhedernes IFRS-regnskaber, også 
selvom de indgår i et koncernregnskab efter IFRS, som indeholder en 
samlet pengestrømsopgørelse for koncernen. 
 
Ifølge ÅRL kan en virksomhed undlade at udarbejde en penge
strømsopgørelse for modervirksomheden, hvis denne er indeholdt i 
en pengestrømsopgørelse for koncernen. I henhold til ÅRL kan en 
dattervirksomhed ligeledes undlade at udarbejde pengestrømsop
gørelse, hvis en højere modervirksomhed udarbejder en koncern
pengestrømsopgørelse, hvori dattervirksomhedens pengestrømme 
indgår. Hvis koncernvirksomhederne på balancetidspunktet tilsam
men ikke overstiger størrelsesgrænserne for klasse B virksomheder, 
tillader ÅRL, at koncernregnskabet ikke indeholder en pengestrøms
opgørelse.

§ 86.4 IAS 7

Investerings- og finansieringstransaktioner, der ikke kræver brug af 
 likvider, må ikke indregnes i pengestrømsopgørelsen (fx finansielle 
leasingkontrakter). Relevante oplysninger om sådanne transaktioner 
skal gives andetsteds i regnskabet. 
 
ÅRL indeholder ikke en tilsvarende præcisering.

§ 86 IAS 7.43

Ifølge IFRS betragtes værdipapirer alene som likvider i penge-
strømsopgørelsen, hvis de umiddelbart kan omsættes til et kendt 
beløb i likvide beholdninger og har en ubetydelig risiko for værdi-
ændring. Derfor kan et værdipapir kun indregnes som likvider, hvis 
det har en kort restløbetid, fx tre måneder eller mindre fra anskaf-
felsestidspunktet. 
 
ÅRL har alene krav om oplysning af, hvilke poster der indgår i lik
vider i pengestrømsopgørelsen.

Bilag 1 C.4 
§ 87.3

IAS 7.7



320   

Beskrivelse ÅRL IFRS Opfølgning 
(ja/nej)

Eksempler på yderligere oplysningskrav efter IFRS

Der kræves en række afstemninger mellem tidligere regnskabsprak-
sis og IFRS i det første IFRS-regnskab. Disse omfatter afstemninger af 
egenkapitalen pr. åbningsbalancedatoen og pr. begyndelsen af inde-
værende regnskabsår samt af resultatet for sammenligningsperio-
den. 

IFRS 1

Anvendt regnskabspraksis

IFRS indeholder udvidede oplysningskrav ved praksisændringer 
 eller korrektion af fejl. Effekten heraf skal angives pr. regnskabs-
linje, og nøgletallene ”indtjening pr. aktie” og ”udvandet indtjening 
pr. aktie” skal ligeledes tilpasses. 
 
Ifølge ÅRL skal der ved ændring i anvendt regnskabspraksis og  
korrektion af fundamentale fejl oplyses om virkningen heraf på hen
holdsvis virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, finansiel
le stilling samt resultatet.

§§ 11, 13, 
51, 52

IAS 8.28 
IAS 8.29 
IAS 8.49

Krav om oplysning af kommende ændringer i anvendt regnskabs-
praksis som følge af nye standarder eller nye fortolkningsbidrag, 
som er udsendt af IASB, men endnu ikke er trådt i kraft på balance-
dagen. 
 
ÅRL indeholder ikke krav om oplysning af kommende ændringer i 
anvendt regnskabspraksis.

IAS 8.30

Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder

I beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis (eller i noterne) skal  
følgende oplyses: 
•  Ledelsens afgørende og væsentligste vurderinger ved anvendelse 

af regnskabspraksis
•  Væsentlige nøgleforudsætninger vedrørende fremtiden
•  Andre væsentlige usikkerheder vedrørende skøn foretaget på  

balancedagen.
 
ÅRL indeholder ikke tilsvarende specifikke krav. Der er dog krav om, 
at ledelsesberetningen for virksomheder i regnskabsklasse C og D 
skal beskrive eventuel usikkerhed ved indregning og måling, så vidt 
muligt med beløbsangivelse samt særlige forudsætninger og usikre 
faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen af virksom
hedens forventede udvikling.

§ 99 IAS 1.122 
IAS 1.125

Segmentoplysninger

Krav om offentliggørelse af segmentoplysninger gælder ifølge IFRS 
kun for børsnoterede virksomheder. 
 
ÅRL kræver også offentliggørelse af nettoomsætningen fordelt på 
segmenter for visse ikke børsnoterede virksomheder (”Store C virk
somheder”).

§ 96 IFRS 8.2
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Identifikation af driftssegmenter og opgørelse af segmentoplysnin-
ger skal baseres på den interne ledelsesrapportering, som tilgår virk-
somhedens øverste beslutningstagere. 
 
Ifølge ÅRL skal virksomheder i regnskabsklasse C(stor) og D basere 
segmentering på den måde, hvorpå salget af de varer og tjeneste
ydelser, der indgår i virksomhedens ordinære drift, er tilrettelagt. 
Segmenteringen baseres på virksomhedens eksterne regnskabs
rapportering.

§§ 96, 106a IFRS 8.5 
IFRS 8.23

IFRS opererer ikke med en sondring mellem primær og sekundær 
segmentering. 
 
ÅRL kræver, at virksomheder i regnskabsklasse C(stor) og D oplyser 
nettoomsætningens fordeling på forretningssegmenter og geografi
ske segmenter, hvis henholdsvis forretningssegmenter og geografi
ske segmenter afviger indbyrdes. Virksomheder i regnskabsklasse D 
skal desuden for virksomhedens primære segmentering (forretnings
områder eller geografisk) oplyse fordelingen af ordinært resultat før 
finansielle poster, segmentaktiver og segmentforpligtelser.

§§ 96, 106a IFRS 8

Ophørte aktiviteter

IFRS indeholder detaljerede krav til oplysning om ophørte aktivite-
ter og anlægsaktiver til salg. 
 
For virksomheder i regnskabsklasse C og D kræver ÅRL visse oplys
ninger om ophørende aktiviteter, der i henhold til en samlet plan 
skal afhændes, lukkes eller opgives. Oplysningskravene er ikke så 
detaljerede som efter IFRS.

§ 80 IFRS 5

Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS indeholder detaljerede og omfattende oplysningskrav om aktie-
baseret vederlæggelse (fx medarbejderaktier og aktieoptioner), 
herunder oplysninger om udestående aktieoptioner, deres udnyttel-
seskurs, dagsværdier, beløb som er indregnet i resultatet mv. 
 
Ifølge ÅRL skal virksomheder i regnskabsklasse C og D give oplys
ninger om særlige incitamentsprogrammer for ledelsen, herunder 
hvem der er omfattet, hvilke ydelser programmet omfatter og hvad 
der er nødvendigt for at vurdere værdien heraf.

§ 98b IFRS 2

Pensionsordninger

IFRS har detaljerede krav til oplysninger om ydelsesbaserede pensi-
onsordninger. 
 
ÅRL indeholder ikke specifikke oplysningskrav for ydelsesbaserede 
pensionsordninger, men hensatte forpligtelser skal dog forklares.

§§ 47, 64, 
98a

IAS 19.135-
152
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Immaterielle og materielle anlægsaktiver

IFRS kræver detaljerede og omfattende oplysninger om nedskrivnin-
ger og værdiforringede aktiver, fx fordeling af periodens nedskriv-
ninger på resultat og egenkapitalposter, fordeling på driftssegmen-
ter, de estimater og forudsætninger som er anvendt i vurderingen af 
nedskrivningsbehovet mv. 
 
ÅRL indeholder ikke tilsvarende detaljerede og omfattende oplys
ningskrav vedrørende nedskrivninger.

§ 42 IAS 36.126-
137

IAS 38 indeholder en række detaljerede oplysningskrav for immate-
rielle aktiver, herunder bl.a. oplysning om de forsknings- og udvik-
lingsomkostninger, der er indregnet i resultatet i perioden. 
 
ÅRL indeholder krav om afstemning af årets bevægelser på immate
rielle aktiver (anlægsnoten) tilsvarende kravet efter IFRS for virksom
heder i regnskabsklasse C og D. ÅRL kræver ikke særskilt oplysning 
af forsknings og udviklingsomkostninger, der er indregnet i resulta
tet. Dog skal ledelsesberetningen indeholde en beskrivelse af virk
somhedens videnressourcer og forsknings og udviklingsaktiviteter.

§§ 88, 99 IAS 38.118-
128

Investeringsejendomme

Efter IAS 40 skal driftsomkostninger vedrørende investeringsejen-
domme splittes op på udlejede og ikke-udlejede ejendomme.  
 
ÅRL indeholder ikke et tilsvarende oplysningskrav.

IAS 40.75(f)

Varebeholdninger

Krav om oplysning af nedskrivning på varebeholdninger samt 
årets vareforbrug, uanset præsentationsform for resultatopgørel-
sen. 
 
Ifølge ÅRL skal der oplyses om årets nedskrivninger af omsætnings
aktiver, som overstiger normale nedskrivninger. ÅRL indeholder ikke 
særskilt krav om oplysning af vareforbrug.

§ 58.1 3) IAS 2.36

Virksomhedssammenslutninger

Detaljerede og omfattende oplysningskrav om virksomhedssam-
menslutninger, der muliggør regnskabsbrugers vurdering af den 
regnskabsmæssige effekt af ændringer som følge af virksomheds-
sammenslutninger i perioden eller tidligere regnskabsperioder.  
 
Ifølge ÅRL skal der – ved ændring i sammensætningen af virksom
hedens aktiviteter – gives oplysninger, der muliggør en sammenlig
ning af virksomheden år for år. Herudover indeholder ÅRL kun gene
relle oplysningskrav.

§ 55 IFRS 3.59-
63 
IFRS 3 B64-
B67
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Beskrivelse ÅRL IFRS Opfølgning 
(ja/nej)

IFRS kræver en række oplysninger vedrørende køb og salg af virk-
somheder specifikt for hver enkelt virksomhedsovertagelse. Visse af 
de krævede oplysninger kan gives samlet for flere virksomhedsover-
tagelser, som hver for sig ikke er væsentlige.  
 
ÅRL har ikke tilsvarende specifikke oplysningskrav.

IAS 7.39-
42B 
IFRS 3

Finansielle risici og finansielle instrumenter

Der skal gives information, der gør regnskabsbrugerne i stand til at 
vurdere virksomhedens mål, politikker og processer til at styre 
kapitalen. 
 
ÅRL kræver en række kvantitative oplysninger om børsnoterede virk
somheders kapital, men kræver ikke oplysning om virksomhedernes 
politikker mv. for styring af kapitalen.

§ 107a IAS 1.134

Krav om oplysninger vedrørende finansielle instrumenter, herunder 
om risikostyringspolitik, renterisiko, kreditrisiko, dagsværdi samt sik-
ring. 
 
ÅRL indeholder kun få generelle bestemmelser om oplysning om 
 finansielle instrumenter.

§§ 37, 49, 
99.1 8)

IFRS 7 
IFRS 13

Nærtstående parter

Det samlede vederlag til nøglepersoner i ledelsen skal specificeres 
på kortfristede personaleydelser, pensionsordninger, andre langfriste-
de personaleydelser, fratrædelsesgodtgørelser samt aktiebaserede  
aflønningsordninger. Nøglepersoner i ledelsen defineres som de per-
soner, som har direkte eller indirekte indflydelse på og ansvar for 
planlægning og gennemførelse af samt kontrol med aktiviteterne i 
virksomheden. Dette er ikke nødvendigvis begrænset til den ledelse 
der er registret i Erhvervsstyrelsen. 
 
Ifølge ÅRL skal virksomheder i regnskabsklasse C og D oplyse om 
det samlede vederlag til ledelsen for deres ledelsesfunktion samt om 
forpligtelsen til at yde pension til ledelsen. Desuden skal der gives 
oplysninger, hvis der er fastsat særlige incitamentsprogrammer for 
medlemmer af ledelsen. 
 
Ledelsen er i denne sammenhæng defineret som de personer, som 
er registreret som bestyrelse, direktion og repræsentantskab i  
Erhvervsstyrelsen. Der kan således være forskel i personkredsen 
sammenlignet med IFRS. 
 
Oplysningerne efter ÅRL skal under alle omstændigheder gives, selv
om virksomheden aflægger regnskab efter IFRS, jf. IFRSbekendt
gørelsen.

§ 98b IAS 24.17
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Beskrivelse ÅRL IFRS Opfølgning 
(ja/nej)

Der er krav om beløbsangivelse (på et passende aggregeret niveau) i 
modervirksomhedens separate regnskab af transaktioner mellem 
modervirksomheden og dens dattervirksomheder, joint ventures 
og associerede virksomheder, selvom de elimineres i koncernregn-
skabet.  
 
Oplysningerne om transaktioner med nærtstående parter kan ifølge 
ÅRL undlades, hvis transaktionerne er indgået imellem virksomhe
den og en eller flere af virksomhedens helejede dattervirksomheder. 
Krav om oplysning af transaktioner med nærtstående parter gælder 
ikke for virksomheder i regnskabsklasse B.

§ 98c IAS 24.18 
IAS 24.19

Oplysning om, at transaktioner er foretaget på markedsvilkår, gives 
kun, hvis det kan underbygges.  
 
Efter ÅRL skal der alene oplyses om væsentlige transaktioner med 
nærtstående parter, som ikke er foretaget på normale markedsvil
kår.

§ 98c IAS 24.23
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Nedenstående overordnede betragtninger, konkrete pro-
blemstillinger og opgaver kan med fordel overvejes i for-

bindelse med overgangen til de internationale regnskabs-
standarder. 

IFRS strategi
• Vurdering af ledelsens baggrund for overgang til  
 IFRS – frivillig eller lovkrævet? Herunder dialog med 
 revisor. 
• Overordnet analyse og vurdering af fordele og  
 ulemper ved overgang til IFRS (ved frivillig overgang 
 til IFRS). 
• Vurdering af den samlede potentielle effekt på 
 virksomheden, blandt andet som følge af øget 
 åbenhed og gennemsigtighed. 
• Vurdering af mulighed for fremskaffelse af yderligere 
 kapital. 

• Mulighed for sammenlignelighed med konkurrenter 
 (benchmarking). 
• Opbygning af overordnet kendskab til og forståelse 
 af IFRS samt relaterede problemstillinger i forhold til 
 nuværende regnskabspraksis. 

Finansiel kommunikation
• Identifikation af interessenternes nye 
 informationsbehov. 
• Øget fokus på åbenhed og gennemsigtighed. 

Regnskabsrapportering
• Udpegning af IFRS projektledelse og projektteam fra 
 selskabet, samt valg af eksterne rådgivere, herunder 
 revisor. 
• Udarbejdelse af projektplan og -budget. 
• Oparbejdning af detaljeret kendskab og forståelse af 
 IFRS-relaterede problemstillinger i forhold til 
 nuværende anvendt regnskabspraksis, herunder 
 forståelse af regler for førstegangsanvendelse af 
 IFRS (IFRS 1). 
• Analyse og vurdering af ændringer i anvendt 
 regnskabspraksis, og i forhold til ændringer i 
 regnskabsmæssige skøn. 

• Udarbejdelse af overordnet analyse af beløbsmæssige 
 konsekvenser af overgang til IFRS, herunder effekten 
 på resultat og egenkapital. 
• Udarbejdelse af analyse af konsekvenser for 
 præsentation og medtagelse af oplysninger i 
 koncernregnskabet ved overgang til IFRS. 
• Udarbejdelse af intern regnskabsmanual/-instruks 
 med henblik på at skræddersy og operationalisere 
 koncernens anvendte regnskabspraksis i henhold 
 til IFRS. 
• Fortolkning og anvendelse af IFRS på særlige 
 problemstillinger.

Bilag C 
– Overgang til internationale 
regnskabsstandarder 
(supplement)

Overordnede betragtninger

Konkrete problemstillinger og opgaver
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Budgettering/intern rapportering
• Analyse af konsekvenser for budgettering og intern 
 ledelsesrapportering. 
• Indhentning af yderligere oplysninger fra 
 datterselskaber, herunder udarbejdelse af nye 
 koncernrapporteringsskemaer eksempelvis på 
  områder som segmenter, ophørte aktiviteter, nært-

stående parter, finansielle instrumenter og 
 pensioner. 
• Vurdering af muligheden for konsistent intern og 
 ekstern rapportering. 

Skatteplanlægning
• God kommunikation og dialog med intern 
 skatteafdeling eller skatterådgiver omkring 
 konsekvenser på udskudt skat ved overgangen til 
 IFRS, herunder ændringer til rapporteringsskemaer 
 for udskudt skat til udenlandske datterselskaber.
• Detaljeret kendskab til og forståelse af IFRS om 
 udskudt skat. 

Debt Covenants
• Identifikation af låneaftaler og andre aftaler med 
 kontraktbestemte klausuler om opfyldelse af fx visse 
 hoved- og nøgletal. 
• Vurdering af, om en ændret regnskabspraksis kan 
 betyde manglende opfyldelse af hoved- og nøgletal 
 og dermed udløse genforhandling eller ophør af 
 låneaftaler. 

Juridiske kontraktforhold
• Gennemgang af øvrige juridiske dokumenter med 
 henblik på at vurdere eventuelle regnskabsmæssige 
 konsekvenser ved overgang til IFRS, eksempelvis 
 leasingkontrakter. 

HR/ledelsens aflønning
• Analyse og vurdering af, om overgang til IFRS får 
 betydning for ledelsens aflønning. 
• Overvejelser om ændring af bonusordninger og 
 incitamentsprogrammer for bestyrelsen, direktionen 
 og andre ledende medarbejdere. 

Risikostyring/finansielle instrumenter
• Analyse af ændrede behov for risikostyring, 
 herunder påvirkning af resultat og egenkapital. 
• Etablering eller vedligeholdelse af effektive 
 risikostyringssystemer, som kan levere de yderligere 
 oplysninger, som IFRS kræver. 
• Vurdering af eksisterede sikringsstrategi og 
 -politikker, effektivitet og dokumentation i forhold til 
 detaljerede og skærpede krav under IFRS.
• Klassifikation af finansielle aktiver og finansielle 
 forpligtelser i henhold til IFRS. 
• Identifikation af indbyggede afledte finansielle 
 instrumenter i kontrakter. 
• Hvis sikring af finansielle risici ønskes, skal 
 sikringsstrategi og -politikker konkret fastlægges, 
 dokumenteres og efterprøves. Der skal også 
 udarbejdes opfølgningsprocedurer for måling af 
 sikringseffektivitet. 

It-systemer
• God kommunikation og dialog med intern 
 it-afdeling eller -rådgiver. 
• Analyse af ændrede systemkrav og -behov. 
• Udarbejdelse af kravspecifikation til nye systemer/
 systemændringer. 

Undervisning 
• Identifikation af behov for efteruddannelse på 
 regnskabsområdet/IFRS. 
• Workshops og diskussionsmøder om IFRS. 
• Deltagelse i kurser og konferencer om IFRS. 
• Eventuel udarbejdelse af efteruddannelsesprogram. 
• Eventuel rekruttering af medarbejdere med IFRS 
 kompetencer. 
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IFRS/IAS Originaltitel

IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards

IFRS 2 Share-based Payment

IFRS 3 Business Combinations

IFRS 4 Insurance Contracts

IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures

IFRS 8 Operating Segments

IFRS 9 Financial Instruments

IFRS 10 Consolidated Financial Statements

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities

IFRS 13 Fair Value Measurement

IAS 1 Presentation of Financial Statements

IAS 2 Inventories

IAS 7 Statement of Cash Flows

IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

IAS 10 Events after the Reporting Period

IAS 11 Construction Contracts

IAS 12 Income Taxes

IAS 16 Property, Plant and Equipment

IAS 17 Leases

IAS 18 Revenue

IAS 19 Employee Benefits

IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchanges Rates

IAS 23 Borrowing Costs

IAS 24 Related Party Disclosures

IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans

IAS 27 (2008) Consolidated and Separate Financial Statements

IAS 27 (2011) Separate Financial Statements

Bilag D 
– Oversigt over standarder og 
fortolkningsbidrag
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IFRS/IAS Originaltitel

IAS 28 (2008) Investments in Associates

IAS 28 (2011) Investments in Associates and Joint Ventures

IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

IAS 31 Interests in Joint Ventures

IAS 32 Financial Instruments: Presentation

IAS 33 Earnings per Share

IAS 34 Interim Financial Reporting

IAS 36 Impairment of Assets

IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

IAS 38 Intangible Assets

IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement

IAS 40 Investment Property

IAS 41 Agriculture

IFRIC/SIC Originaltitel

IFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities

IFRIC 2 Members’ Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments

IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease

IFRIC 5 Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental 
Rehabilitation Funds

IFRIC 6 Liabilities arising from Participating in a Specific Market – Waste Electrical and  
Electronical Equipment

IFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29, Financial Reporting in Hyperin
flationary Economies

IFRIC 9 Reassessment of Embedded Derivatives

IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment

IFRIC 12 Service Concession Arrangements

IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes

IFRIC 14 IAS 19 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and 
their Interaction

IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate

IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation

IFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners

IFRIC 18 Transfers of Assets from Customers

IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine

IFRIC 21 Levies
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IFRIC/SIC Originaltitel

SIC–7 Introduction of the Euro

SIC–10 Government Assistance – No Specific Relation to Operating Activities

SIC–15 Operating Leases – Incentives

SIC–25 Income Taxes – Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders

SIC–27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease

SIC–29 Service Concession Arrangements: Disclosures

SIC–31 Revenue – Barter Transactions Involving Advertising Services

SIC–32 Intangible Assets – Web Site Costs

Hvis du ønsker yderligere information, nyheder vedrø-
rende IFRS, engelske referater af standarder og fortolk-
ningsbidrag, en altid opdateret beskrivelse af status på 
IASB’s aktive projekter samt anden nyttig information 
om IFRS, henviser vi til hjemmesiderne www.ifrs.org 
(IASB’s officielle website) og www.iasplus.com (Deloittes 
globale website om IFRS).

Standarder og fortolkningsbidrag med 
ikrafttrædelse senere end 30. juni 2013 
Følgende nye eller ændrede standarder og fortolknings-
bidrag var udsendt pr. 30. juni 2013, men med ikraft-
trædelse for perioder som begynder 1. januar 2014 eller 
senere:

Ikrafttrædelsesdato

IFRS 10, Consolidated Financial Statements 1. januar 2014*

IFRS 11, Joint Arrangements 1. januar 2014*

IFRS 12, Disclosure of Interests in Other Entities 1. januar 2014*

Revised IAS 27 (2011), Separate Financial Statements 1. januar 2014*

Revised IAS 28 (2011), Investments in Associates and Joint Ventures 1. januar 2014*

Amendments to IFRS 10, Consolidated Financial Statements, IFRS 11, Joint Arrange-
ments and  IFRS 12, Disclosure of Interests in Other Entities – Transition Guidance

1. januar 2014

Amendments to IFRS 10, Consolidated Financial Statements, IFRS 12, Disclosure of 
Interests in Other Entities and Revised IAS 27 (2011), Separate Financial Statements 
– Investment Entities

1. januar 2014

Amendments to IAS 32, Financial Instruments: Presentation – Offsetting Financial 
Assets and Financial Liabilities

1. januar 2014

IFRIC 21, Levies 1. januar 2014

Amendments to IAS 36, Impairment of Assets – Recoverable Amount Disclosures for 
Non-Financial Assets

1. januar 2014

Amendments to IAS 39, Financial Instruments: Recognition and Measurement  –  
Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting

1. januar 2014

IFRS 9, Financial Instruments 1. januar 2015

Amendments to IFRS 7, Financial Instruments: Disclosure and IFRS 9, Financial 
 Instruments – Mandatory Effective Date and Transition Disclosures

1. januar 2015

 
* Ifølge de udsendte standarder fra IASB træder de i kraft 1. januar 2013, men dette er i EU udskudt til 1. januar 
2014, med mulighed for førtidsimplementering.
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ÅRL Regnskabsklasse

§ A B C D

A. Bestemmelser vedrørende ledelsens ansvar, grundlæggende krav til årsrapporten mv.

1. Ledelsens ansvar for aflæggelse af årsrapport skal bekræftes i en 
ledelsespåtegning, herunder skal fremgå: 
a. at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens 
 og eventuelle standarders krav samt eventuelle krav i vedtægter 
 eller aftale,
b.  at årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab giver et  

retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og 
passiver, finansielle stilling og og resultatet. (Når regnskabet in-
deholder en pengestrømsopgørelse, tilkendegiver ledelsen ofte 
også, at den giver et retvisende billede af pengestrømmene),

c. at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for 
 udviklingen i virksomhedens og, hvis der er udarbejdet 
 koncernregnskab, koncernens aktiviteter og økonomiske 
 forhold, årets resultat og af virksomhedens finansielle stilling og 
 den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er 
 omfattet af et eventuelt koncernregnskab, 
d. at ledelsesberetningen indeholder en beskrivelse af de 
 væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden 
 og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernen står 
 overfor, og
e. navn og funktion i forhold til virksomheden for de enkelte 
 medlemmer af de ansvarlige ledelsesorganer (Med funktion i 

 forhold til virksomheden menes de enkelte medlemmers titel, såsom 

 bestyrelsesformand eller administrerende direktør).

8-10

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bilag E 
– IFRS-bekendtgørelsen 
– Bestemmelser i ÅRL, 
som fortsat skal følges af 
virksomheder, som aflægger 
årsrapport efter IFRS
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ÅRL Regnskabsklasse

§ A B C D

Punkt c, d og e gælder ikke for virksomheder, der alene udsteder gældsinstrumen

ter, der er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret mar

kedsplads eller et tilsvarende reguleret marked i et EU/EØSland, og hvis pålyden

de værdi pr. enhed udgør mindst 50.000 euro, eller hvis pålydende værdi pr. 

enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst 50.000 euro, når gældsinstrumen

terne er udstedt i en anden valuta end euro.

Hvis enkelte medlemmer af ledelsen er uenige i årsrapporten, skal dette fremgå 

af ledelsespåtegningen.

x x x

x

x

2. De grundlæggende krav til årsrapporten, herunder retvisende bil-
lede for koncern- og årsregnskab, retvisende redegørelse for ledel-
sesberetning, kvalitetskrav og grundlæggende forudsætninger samt 
definitionerne i lovens bilag 1, skal følges.

ÅRL’s krav om et retvisende billede og definitionerne gælder alene for de bestem

melser, som virksomhederne skal følge i årsregnskabsloven, jf. nedenfor. Dette 

 betyder bl.a., at virksomheden ikke kan fravige bestemmelser i de internationale 

regnskabsstandarder med henvisning til ÅRL § 11, stk. 3.

11-13 
Bilag 1

x x x x

3. Supplerende beretninger, der indgår i årsrapporten, skal give en 
retvisende redegørelse indenfor rammerne af almindeligt anerkend-
te retningslinjer for sådanne beretninger og opfylde de grundlæg-
gende krav om relevans og pålidelighed (ÅRL § 12, stk. 3). De an-
vendte metoder og målegrundlag skal fremgå af beretningerne

Supplerende beretninger skal placeres særskilt i årsrapporten efter de lovpligtige 

bestanddele.

14 
17,3

x x x x
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ÅRL Regnskabsklasse

§ A B C D

4. Regnskabsåret skal omfatte 12 måneder, der skal begynde og 
slutte på en bestemt dato.

Første regnskabsår kan omfatte en kortere eller længere periode end 12 måneder, 

dog højst 18 måneder. Ved omlægning af regnskabsår må omlægningsperioden 

ikke overstige 12 måneder, medmindre omlægningen skyldes etablering af kon

cernforhold, etablering af fælles ledelse over en anden virksomhed (joint venture) 

eller fusion i omlægningsperioden. I disse tilfælde kan omlægningsperioden udgøre 

op til 18 måneder.

15 x x x x

5. Årsrapporten skal være udarbejdet på dansk.

Hvis virksomheden også har værdipapirer optaget til notering eller handel på et 

reguleret marked i et andet EU/EØSland, skal årsrapporten indsendes både på 

dansk og på et sprog, der enten accepteres af den kompetente myndighed i det 

pågældende land eller på et sprog, der sædvanligvis anvendes i internationale  

finanskredse, hvilket på nuværende tidspunkt vil sige engelsk.

Virksomheder, der alene har værdipapirer optaget til handel på et reguleret mar

ked i mindst ét andet EU/EØSland skal indsende årsrapporten på engelsk eller et 

sprog, der accepteres af den kompetente myndighed i det eller de pågældende 

lande. Indsendes årsrapporten på et andet sprog end engelsk, skal årsrapporten 

endvidere indsendes på dansk eller engelsk.

138,4 
 
157

x x x x

x

x

Særligt for klasse A virksomheder

6. Aktiver og forpligtelser samt egenkapital skal medtages i en åb-
ningsbalance pr. tidspunktet for påbegyndelsen af dens aktiviteter 
(stiftelsestidspunkt eller tidligere tidspunkt, hvor erhvervsmæssig ak-
tivitet kan henregnes til virksomheden).

19,1 x

7. Personligt ejet virksomhed kan undlade at indregne de af inde-
havernes aktiver og forpligtelser, som ikke vedrører de erhvervs-
mæssige aktiviteter.

20,2 x

8. En personligt ejet virksomhed skal særskilt oplyse om behand-
lingen af indehaverens aktiver, forpligtelser, eventualforpligtelser og 
pantsætninger, som ikke vedrører de erhvervsmæssige aktiviteter, 
samt hvorledes der er taget hensyn til indehaverens og eventuel 
ægtefælles indbyrdes formueforhold.

21,3 x
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ÅRL Regnskabsklasse

§ A B C D

Opskrivninger i moderselskabsregnskabet

9. Ved opskrivning af materielle anlægsaktiver og kapitalandele i 
dattervirksomheder og associerede virksomheder til dagsværdi skal 
et beløb svarende til opskrivningen bindes på posten »Reserve for 
opskrivning« under egenkapitalen.

41,3 x x x

10. Ved opskrivning af omsætningsaktiver, der ikke løbende regule-
res til dagsværdi efter ÅRL §§ 37 eller 38, skal et beløb svarende til 
opskrivningen bindes på posten »Reserve for opskrivning« under 
egenkapitalen.

Det kan fx være tilfældet, hvor en virksomhed anvender muligheden i IAS 40 for 

at måle investeringsejendomme til dagsværdi, uden at virksomheden har investe

ringsaktivitet som hovedaktivitet.

46,1 x x x

11. Hvis der i overensstemmelse med bestemmelser i IFRS foretages 
andre opreguleringer og opskrivninger af andre aktiver eller nedre-
guleringer og nedskrivninger af forpligtelser, der ikke er tilladt efter 
årsregnskabslovens almindelige bestemmelser, skal disse bindes på 
egenkapitalen under “Reserve for opskrivning”.

41,3 x x x

B. Ledelsesberetning

1. Hvis der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter 
og økonomiske forhold, skal årsregnskabet suppleres med en ledel-
sesberetning, der redegør for disse ændringer.

22,1
77

x

2. Årsrapporten skal indeholde en ledelsesberetning. 78,1
102,1

x x

3. Ledelsesberetningen for modervirksomheden og koncernen kan 
sammendrages, hvis de oplysninger, der er forskellige for moder-
virksomheden og koncernen, fremgår hver for sig af beretningen.

17,2 x x x

4. Hvis modervirksomhedens oplysninger er de samme som koncer-
nens oplysninger, kan modervirksomheden undlade at give oplys-
ninger i sin egen ledelsesberetning.

22,2
78,2
102,3

x x x
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5. Ledelsesberetningen skal:

a. beskrive virksomhedens hovedaktiviteter, 
b. beskrive eventuel usikkerhed ved indregning eller måling, så 
 vidt muligt med angivelse af beløb, 
c.  beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregnin-

gen eller målingen, så vidt muligt med angivelse af beløb, 
d. redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og 
 økonomiske forhold,
e. omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter 
 regnskabsårets afslutning,
f. beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige 
 forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til 
 grund for beskrivelsen, 
g. beskrive virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig 
 betydning for den fremtidige indtjening,
h. beskrive de særlige risici ud over almindeligt forekommende 
 risici inden for virksomhedens branche, herunder forretnings-
 mæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes af,
i. beskrive virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og 
 foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af 
 skader herpå,
j. beskrive forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for 
 virksomheden, og
k. omtale filialer i udlandet.

99,1 x x

6. I det omfang, det er nødvendigt for at forstå udvikling, resultat 
og finansielle stilling skal redegørelsen for virksomhedens aktiviteter 
og økonomiske forhold suppleres med oplysninger om ikke-finan-
sielle forhold, der er relevante for de specifikke aktiviteter, herunder 
oplysninger vedrørende miljø- og personaleforhold.

99,2 x
(s)

x
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7. Ledelsesberetningen skal suppleres med en redegørelse for 
s amfundsansvar, herunder beskrivelse af:

1)  Virksomhedens politikker for samfundsansvar, herunder eventuelle 
standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som 
virksomheden anvender.

2)  Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsan-
svar til handling, herunder eventuelle systemer eller procedurer 
herfor.

3)  Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virk-
somhedens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, samt 
virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover.

4)  Virksomhedens politikker for at respektere menneskerettighederne 
og for at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktiviteter 
samt en redegørelse jf. pkt. 1)-3) (politikker, handlinger og resulta-
ter) vedrørende disse politikker, eller oplysning om, at virksomhe-
den ikke har sådanne politikker.

Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar, skal dette oply-
ses i ledelsesberetningen.

Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder frivilligt integrerer hen

syn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø og klimamæssige 

forhold samt bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsak

tiviteter. 

For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at oplys

ningerne gives for koncernen som helhed.

Redegørelsen skal gives i tilknytning til ledelsesberetningen. Virksomhederne kan 

dog i stedet vælge at give redegørelsen i en supplerende beretning til årsrapporten, 

jf. § 14, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, eller i en redegørelse offentlig

gjort på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen. Er

hvervsstyrelsen har fastsat regler herfor i BEK nr 761 af 20/07/2009.

Virksomheder, som har udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslut

ning til FN’s Global Compact eller FN’s Principper for ansvarlige investeringer, kan 

undlade at give oplysningerne om samfundsansvar. Det samme gælder for oplys

ninger om politikker vedrørende menneskerettigheder og klimapåvirkninger, hvis 

fremskridtsrapporten omfatter disse forhold. Det skal oplyses, hvis denne undtagel

se anvendes, og hvor rapporten er offentligt tilgængel ig.

99a x
(s)

x
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Dattervirksomheder, som indgår i en koncern, hvor modervirksomheden opfylder 

ovenstående krav for den samlede koncern, eller hvor modervirksomheden har ud

arbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutning til FN’s Global Compact 

eller FN’s Principper for ansvarlige investeringer, kan undlade at give ovennævnte 

oplysninger i sin egen ledelsesberetning. For at en dattervirksomhed kan undlade at 

give oplysninger om samfundsansvar med henvisning til modervirksomhedens rede

gørelse for koncernen vil det dog ifølge  Erhvervsstyrelsens praksis kræve, at moder

virksomhedens redegørelse i koncernregnskabet offentliggøres samtidig med dat

tervirksomhedens årsrapport.

99a x
(s)

x

8. Ledelsesberetningen skal suppleres med en redegørelse for status 
for opfyldelsen af opstillede måltal for andelen af det underrepræ-
senterede køn i det øverste ledelsesorgan, herunder hvorfor virk-
somheden i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning.

Der skal desuden gives en redegørelse for:
1)   Virksomhedens politik om at øge andelen af det underrepræsen-

terede køn i øvrige ledelsesniveauer. 
2)   Hvordan virksomheden omsætter sin politik om at øge andelen 

af det underrepræsenterede køn i øvrige ledelsesniveauer til 
handling, herunder eventuelle systemer eller procedurer herfor.

3)  Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af 
virksomhedens arbejde med at øge andelen af det underrepræ-
senterede køn i øvrige ledelsesniveauer i regnskabsåret samt virk-
somhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover.

Foreligger der ikke en underrepræsentation af det ene køn i det 
øverste ledelsesorgan eller i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, 
er det tilstrækkeligt at oplyse herom i ledelsesberetningen.

Er det ene køn repræsenteret med mindre end 40 %, er det ifølge lovbemærknin

gerne underrepræsenteret. Hvis der ikke foreligger underrepræsentation af det 

ene køn, er virksomheden ikke forpligtet til at opstille måltal.

99b x
(s)

x
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Redegørelsen skal gives i tilknytning til ledelsesberetningen. Virksomhederne kan 

dog i stedet vælge at give redegørelsen i en supplerende beretning til årsrappor

ten, jf. § 14, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, eller i en redegørelse of

fentliggjort på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetnin

gen. Erhvervsstyrelsen har fastsat regler herfor i BEK nr 761 af 20/07/2009.

Dattervirksomheder, som indgår i en koncern, hvor modervirksomheden opfylder 

ovenstående krav for den samlede koncern, eller hvor modervirksomheden har 

udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutning til FN’s Global 

Compact eller FN’s Principper for ansvarlige investeringer, kan undlade at give 

ovennævnte oplysninger i sin egen ledelsesberetning. For at en dattervirksomhed 

kan undlade at give oplysninger om kønssammensætning i ledelsen med henvis

ning til modervirksomhedens redegørelse for koncernen vil det dog ifølge Er

hvervsstyrelsens praksis kræve, at modervirksomhedens redegørelse i koncern

regnskabet offentliggøres samtidig med dattervirksomhedens årsrapport.

En virksomhed, som har udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med til

slutning til FN’s Global Compact eller FN’s Principper for ansvarlige investeringer, 

kan undlade at give ovennævnte oplysninger, hvis virksomheden oplyser dette i 

ledelsesberetningen og angiver, hvor rapporten er offentligt tilgængelig.  

Oplysningerne skal være indeholdt i rapporten jf. Erhvervsstyrelsens “Vejledning 

om Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for 

afrapportering herom”, af februar 2013.

99b x 
(s)

x

9. Ledelsesberetningen skal beskrive årets resultat sammenholdt 
med den forventede udvikling ifølge den senest offentliggjorte års-
rapport og begrunde afvigelser i forhold hertil.

100 x x

10. Har offentliggørelse af oplysningerne om forventet udvikling 
fundet sted i årets løb, skal oplysningerne efter § 100 (jf. ovenfor) 
gives i forhold til den senest offentliggjorte beskrivelse.

107,2 x
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11. Ledelsesberetningen skal indeholde en oversigt over:
a.  årets nettoomsætning,
b.  resultat af ordinær primær drift,
c.  resultat af finansielle poster,
d. resultat af ekstraordinære poster,
e.  årets resultat,
f.  balancesum,
g.  investeringer i materielle anlægsaktiver,
h.  egenkapital, og
i.  de nøgletal, som efter virksomhedens forhold er nødvendige.

De nævnte tal skal tillige gives for de foregående fire regnskabsår. 

Er posterne ikke direkte sammenlignelige med foregående års poster, skal sidst

nævnte tilpasses, med mindre den manglende sammenlignelighed skyldes 

 ændringer i virksomhedens aktiviteter. Hvis tilpasning undlades af denne årsag, 

skal der gives oplysninger, der muliggør en sammenligning af virksomheden år 

for år.

 

Hvis selskabet aflægger koncernregnskab, hvori der gives en hoved og nøgletals

oversigt for koncernen, kan hoved og nøgletalsoversigten undlades for moder

selskabet.

En mellemstor virksomhed kan undlade at oplyse om nettoomsæt-
ningen i 5-års oversigten jf. ÅRL § 81

En mellemstor virksomhed kan undlade at tilpasse sammenlignings- 
tal for 2.-4. foregående regnskabsår i 5-års oversigten, hvis virksom-
heden har ændret regnskabspraksis. Der skal i så fald gives oplys-
ning herom i tilknytning til oversigten med en overordnet omtale af, 
hvilken indvirkning den ændrede regnskabspraksis har på sammen-
ligningstallene.

Særligt ved overgang til IFRS

Ved overgangen til IFRS stilles der ikke krav om tilpasning af hoved og nøgletal i 

5årsoversigten udover eventuelle krav hertil i standarderne. Manglende tilpas

ning skal i givet fald omtales i forbindelse med 5årsoversigten, jf. IFRSbekendt

gørelsens § 5, stk. 2.

101 x

 
x
(m)

x
(m)

x

x

x
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12. Der skal i ledelsesberetningen oplyses om de ledelseshverv, som 
virksomhedens ledelsesmedlemmer beklæder i andre erhvervsdrivende 
virksomheder, bortset fra ledelseshverv i virksomhedens egne 100 % 
ejede datterselskaber.

Er den pågældende person medlem af ledelsen i såvel et andet moderselskab som et 

eller flere af dettes 100 % ejede danske datterselskaber, er det tilstrækkeligt at oplyse 

navnet på moderselskabet og antallet af dets datterselskaber, hvori den pågældende 

er ledelsesmedlem.

107,1 x
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13. Ledelsesberetningen skal for selskaber, der har aktier med til-
knyttede rettigheder optaget til notering på en fondsbørs e.l., sup-
pleres med oplysninger, som skaber gennemsigtighed omkring sel-
skabets forhold med det formål at fremme den frie omsætning af 
selskabets aktier.

Oplysningerne skal omfatte følgende:
a.  Forhold vedrørende selskabets kapitalstruktur og ejerforhold, 

herunder:
I.  antallet af aktier med tilknyttede stemmerettigheder og 

 deres pålydende værdi,
II.  andelen af aktier med tilknyttede stemmerettigheder, der 

ikke er optaget til notering eller handel på en fondsbørs e.l. 
i et EU/EØS-land,

III.  specifikation af de forskellige aktieklasser, som anført i  
§ 75, stk. 1, hvis selskabet har flere aktieklasser, og

IV.  oplysning om ejerforhold og stemmeandel mv., som anført 
i § 104.

b. Oplysninger, som er kendt af selskabet, om:
I.  rettigheder og forpligtelser, der knytter sig til hver aktie-

klasse,
II. begrænsninger i aktiernes omsættelighed, og
III. stemmeretsbegrænsninger.

c.  Regler for udpegning og udskiftning af medlemmer af sel-
skabets øverste ledelsesorgan og for ændring af selskabets 
 vedtægter.

d.  Ledelsens beføjelser, især hvad angår muligheden for at ud-
stede aktier, jf. § 155 i selskabsloven, eller for at erhverve egne 
aktier, jf. § 198 i selskabsloven.

e.  Væsentlige aftaler, som selskabet har indgået, og som får virk-
ning, ændres eller udløber, hvis kontrollen med selskabet æn-
dres som følge af et gennemført overtagelsestilbud, samt virk-
ningerne heraf. Oplysningerne efter 1. pkt. kan dog undlades, 
hvis oplysningernes offentliggørelse vil være til alvorlig skade for 
selskabet, medmindre selskabet udtrykkeligt er forpligtet til at 
videregive sådanne oplysninger i henhold til anden lovgivning. 
Udeladelse af oplysninger efter 2. pkt. skal nævnes.

f.  Aftaler mellem selskabet og dets ledelse eller medarbejdere, 
hvorefter disse modtager kompensation, hvis de fratræder eller 
afskediges uden gyldig grund eller deres stilling nedlægges som 
følge af et overtagelsestilbud.

Ved afgivelse af ovenstående oplysninger i ledelsesberetningen kan virksomheden 

undlade i noterne at oplyse fulde navn og bopæl/hjemsted samt nøjagtig ejer  

og stemmeandel for enhver aktionær, der besidder aktier i virksomheden, når  

aktiernes stemmeret udgør mindst 5 pct. af aktiekapitalens stemmerettigheder  

eller deres pålydende værdi udgør mindst 5 pct. af aktiekapitalen, dog mindst 

100.000 kr. (ÅRL § 104).

107a x
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14. Børsnoterede virksomheder skal i ledelsesberetningen medtage 
en redegørelse for virksomhedsledelse, der omfatter følgende:

1.  Oplysning om, hvorvidt virksomheden er omfattet af en kodeks 
for virksomhedsledelse, med henvisning til den kodeks, virk-
somheden i givet fald er omfattet af.

2.  Angivelse af, hvor den i nr. 1 omhandlede kodeks er offentligt 
tilgængelig.

3.  Angivelse af, hvilke dele af den i nr. 1 omhandlede kodeks, virk-
somheden fraviger, og grundene hertil, hvis virksomheden har 
besluttet at fravige dele af kodeksen.

4.  Angivelse af grundene til, at virksomheden ikke anvender den i 
nr. 1 omhandlede kodeks, hvis virksomheden har besluttet ikke 
at anvende kodeksen.

5.  Henvisning til eventuelle andre kodekser for virksomhedsledel-
se, som virksomheden har besluttet at anvende i tillæg til eller i 
stedet for den i nr. 1 omhandlede kodeks, eller som virksomhe-
den frivilligt anvender, med angivelse af tilsvarende oplysninger 
som de i nr. 2 og 3 anførte.

6.  Beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens interne kon-
trol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaf-
læggelsesprocessen.

7.  Beskrivelse af sammensætningen af virksomhedens ledelsesor-
ganer og deres udvalg samt disses funktion.

Redegørelsen skal gives i sammenhæng med de i ÅRL § 107a nævnte oplysnin

ger. Virksomhederne kan dog vælge at give redegørelsen på virksomhedens 

hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen. Erhvervsstyrelsen har fast

sat regler herfor i BEK nr 761 af 20/07/2009.

En børsnoteret virksomhed, som alene har andre værdipapirer end aktier optaget 

til handel på et reguleret marked i et EU/EØSland, kan undlade at give de i nr. 

15 og 7, nævnte oplysninger, medmindre den pågældende virksomhed har ak

tier optaget til handel i en multilateral handelsfacilitet i et EU/EØSland. Undtagel

sen omfatter ikke børsnoterede statslige aktieselskaber.

107b x
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15. Statslige aktieselskaber (der ikke er børsnoterede) skal med-
tage en redegørelse for virksomhedsledelse, der omfatter  følgende:
1.  Oplysning om, hvorvidt selskabet anvender en kodeks for virk-

somhedsledelse, eller i benægtende fald hvordan selskabet i 
 øvrigt forholder sig til god virksomhedsledelse.

2.  Angivelse af, hvor den pågældende kodeks er offentligt tilgæn-
gelig.

3.  Angivelse af, hvilke dele af valgte kodeks, selskabet fraviger, og 
angivelse af grundene hertil, hvis selskabet har besluttet at fra-
vige dele af kodeksen.

4.  Angivelse af eventuelle andre kodekser for virksomhedsledelse, 
som selskabet har besluttet at anvende i tillæg til den i nr. 1 
valgte kodeks, med angivelse af tilsvarende oplysninger som de 
i nr. 2 og 3 anførte.

Statslige aktieselskaber, som ikke har værdipapirer optaget til handel på et regu

leret marked i et EU/EØSland skal tillige følge ÅRL § 107b, pkt. 6 og 7, jf. oven

for. Redegørelsen skal medtages i ledelsesberetningen, et særskilt bilag til ledel

sesberetningen eller på virksomhedens hjemmeside. Statslige aktieselskaber, som 

er datterselskaber og som ikke er børsnoterede, kan undlade at give oplysninger 

efter denne bestemmelse.

107c x

C. Oplysningskrav

1. Hvis modervirksomhedens oplysninger er de samme som koncer-
nens, kan modervirksomheden undlade at give oplysninger i sit eget 
årsregnskab og ledelsesberetning.

22,2
78,2
102,2

x x x

2. Virksomheden skal give en beskrivelse af de væsentligste aktivite-
ter.

Udarbejder virksomheden ledelsesberetning, jf. § 77, kan beskrivelsen af disse 

placeres i ledelsesberetningen. For klasse C og klasse Dvirksomheder skal beskri

velsen fremgå af ledelsesberetningen, jf. § 99.

76a x

3. Navn og hjemsted for de modervirksomheder, der udarbejder kon-
cernregnskab for henholdsvis den største og mindste koncern, hvori 
virksomheden indgår som dattervirksomhed, skal oplyses. For uden-
landske koncerner skal oplyses, hvor de pågældende koncernregnska-
ber kan rekvireres.

71 x x x
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4. Navn, hjemsted og retsform for hver dattervirksomhed og asso-
cieret virksomhed skal oplyses i moderselskabets regnskab.

Oplysningerne kan efter ÅRL udelades, hvis de kan volde betydelig 
skade for virksomhederne. I så fald skal udeladelsen nævnes.

Bemærk, at IAS 27 kræver oplysninger om navn, hjemsted og ejerandel for alle 

væsentlige investeringer i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virk

somheder. ÅRL’s undtagelsesmulighed gælder ikke for disse oplysninger.

72,1
72,4

x x x

5. For hver dattervirksomhed og associeret virksomhed skal endvi-
dere i moderselskabets regnskab oplyses:

1. ejerandel og
2.  størrelsen af egenkapital og resultat ifølge den senest godkend-

te årsrapport.

Oplysningerne om egenkapital og resultat i pkt. 2 kan efter ÅRL 
udelades, hvis
a.  den pågældende datter- eller associerede virksomhed ikke er 

forpligtet til at offentliggøre årsrapport og virksomheden ejer 
mindre end 50 pct. af egenkapitalen,

b.  den pågældende datter- eller associerede virksomheds regn-
skab indgår ved konsolidering i virksomhedens koncernregn-
skab, eller

c.  virksomheden indregner kapitalandelene i den pågældende dat-
ter- eller associerede virksomhed til dennes regnskabsmæssige 
indre værdi.

Bemærk, at IFRS 12 bl.a. kræver oplysning om kort og langfristede aktiver og for

pligtelser, omsætning og resultat for væsentlige associerede virksomheder og 

joint ventures. ÅRL’s undtagelsesmulighed gælder ikke for disse oplysninger.

72,2
72,3

x x x

6. For hvert interessent- eller kommanditselskab, i hvilket modersel- 
skabet er interessent eller komplementar, skal oplyses navn, hjem- 
sted og retsform.

Oplysningerne kan efter ÅRL udelades, hvis de kan volde betydelig 
skade for virksomhederne. I så fald skal udeladelsen nævnes.

Bemærk, at IFRS 12 bl.a. kræver oplysning om og beskrivelse af kapitalandele i 

væsentlige joint ventures. ÅRL’s undtagelsesmulighed gælder ikke for disse oplys

ninger.

72,1
72,4

x x x
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7. Tilgodehavender hos og sikkerhedsstillelser for medlemmer af le- 
delsen (herunder ledelsesmedlemmer i modervirksomheden) og 
særligt nærtstående hertil skal oplyses med summen af tilgodeha-
venderne, hhv. sikkerhedsstillelserne, fordelt på hver ledelseskatego-
ri og med angivelse af de væsentligste vilkår for hver kategori, her-
under rentefod, og de beløb, der er tilbagebetalt i året. Optagne 
eller indfriede lån i regnskabsåret skal oplyses særskilt.

Oplysningskravet gælder for aktieselskaber, anpartsselskaber, partnerselskaber og 

erhvervsdrivende fonde.

73 x x x

8. Det skal for aktieselskaber oplyses, hvem der på tidspunktet for 
årsrapportens aflæggelse er noteret som værende i besiddelse af 5
% eller mere af den nominelle aktiekapital eller af stemmerettighe-
derne i selskabet, dog mindst 100.000 kr.

Fulde navn og bopæl/hjemsted skal oplyses samt den nøjagtige 
ejer- og stemmeandel.

Virksomheder, der i ledelsesberetningen giver oplysninger om aktionærforhold, jf. 

ÅRL § 107a, stk. 1, kan undlade at afgive disse oplysninger i noterne.

74

104

107a 2

x x x

x

x

9. Egne kapitalandele skal oplyses med antal og pålydende værdi 
samt procentdel af virksomhedskapitalen.

Endvidere skal tilsvarende oplyses om årets erhvervelser og afhæn-
delser tillige med størrelsen af den samlede købesum henholdsvis 
salgssum og årsagen til regnskabsårets erhvervelser.

Tilsvarende oplysninger skal gives for de egne kapitalandele, virksomheden har 

erhvervet til sikkerhed.

76 x x x

10. Virksomheden skal oplyse om arrangementer, som ikke er ind-
regnet i balancen, herunder anvendelse af virksomheder eller aktivi-
teter til et specielt økonomisk, juridisk, skatte- eller regnskabsmæs-
sigt formål, hvis oplysning herom er nødvendig for bedømmelsen af 
virksomhedens finansielle stilling. 

Oplysningerne skal omfatte karakteren af og det forretningsmæssige formål med 

arrangementerne. Store virksomheder skal tillige oplyse om de risici og fordele, 

der er forbundet med arrangementerne, og den finansielle indvirkning heraf.

94a x x
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ÅRL Regnskabsklasse

§ A B C D

11. Det samlede honorar til den revisionsvirksomhed (herunder dat- 
tervirksomheder), der udfører den lovpligtige revision skal angives.

Oplysningen skal specificeres i:
a) honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet,
b) honorar for andre erklæringsopgaver med sikkerhed,
c) honorar for skatterådgivning og
d) honorar for andre ydelser.

Sammenligningstal skal angives. Der er dog ikke krav om tilpassede 
sammenligningstal i det første år, hvor bestemmelsen anvendes.

En virksomhed kan undlade at give oplysningerne efter stk. 2, hvis virksomhedens 

regnskab ved fuld konsolidering indgår i et koncernregnskab, hvori oplysningen 

gives for koncernen som helhed, og koncernregnskabet er udarbejdet af en mo

dervirksomhed, der henhører under lovgivningen i et EU/EØSland.

96,2 x
(s)

x

12. Egne kapitalandele, der besiddes af virksomhedens dattervirk- 
somheder til eje eller sikkerhed, skal oplyses med antal og pålyden-
de værdi samt procentdel af virksomhedskapitalen.

Endvidere skal tilsvarende oplyses om årets erhvervelser og afhæn-
delser tillige med størrelsen af den samlede købesum henholdsvis 
salgssum og årsagen til regnskabsårets erhvervelser.

98 x x

13. Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret skal op-
lyses. Sammenligningstal skal angives.

98,1 x x

14. Virksomhedens personaleomkostninger skal specificeres i løn- 
ninger, pensioner og andre omkostninger til social sikring. Sammen-
ligningstal skal angives.

98a,2 x x
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ÅRL Regnskabsklasse

§ A B C D

15. Det samlede vederlag mv. for regnskabsåret til nuværende og 
forhenværende medlemmer af ledelsen skal angives fordelt på hvert 
ledelsesorgan (evt. ejerne).

De samlede forpligtelser til at yde pension til de nævnte, skal oply-
ses.

Særlige incitamentsprogrammer for ledelsen skal oplyses, herunder 
hvilken ledelseskategori programmet gælder for, hvilke ydelser, det 
omfatter, samt nødvendige oplysninger til vurdering af værdien heraf.

Tilsvarende oplysninger og sammenligningstal skal angives for det 
foregående regnskabsår.

Hvis oplysningerne vil føre til, at der vises beløb for et enkelt med-
lem af en ledelseskategori, kan beløbet i stedet 
• angives samlet for to kategorier eller
•  undlades, hvis kun én kategori modtager vederlag mv., pension 

eller særligt incitamentsprogram.

98b
106 

x

x

x

16. Det skal oplyses hvis ikke alle dattervirksomhedernes årsrappor-
ter revideres af mindst én af modervirksomhedens revisorer, en af 
disses udenlandske samarbejdspartnere eller af en anerkendt inter-
national revisionsvirksomhed.

105 x

D. Særligt om koncernregnskabet

Generelle bestemmelser

1. Årsregnskabslovens bestemmelser og definitioner finder anven-
delse ved afgørelse af, om en virksomhed har pligt til at udarbejde 
koncernregnskab.

De af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder 
finder anvendelse ved fastlæggelse af, hvilke virksomheder som er 
omfattet af pligten til konsolidering.

Bek1.
§8

x x x x

1Bekendtgørelse 20041214 nr. 1329 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfat
tet af årsregnskabsloven
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ÅRL Regnskabsklasse

§ A B C D

2. Modervirksomheder skal aflægge koncernregnskab, medmindre 
de er undtaget fra ÅRL’s regnskabspligt eller kan undlade at udar-
bejde koncernregnskab med henvisning til en af nedenstående und-
tagelsesbestemmelser:

1.  Koncernvirksomhederne ikke i to på hinanden følgende år til-
sammen har overskredet to af:

  Nettoomsætning                                  72 mio. kr.
  Balancesum                                          36 mio. kr.
  Antal heltidsbeskæftigede                   50
2. Alle dattervirksomhederne kan holdes ude af konsolideringen 
 med henvisning til IFRS. 
3. Modervirksomheden er en erhvervsdrivende fond og fonden 
 har kun én dattervirksomhed, udøver alene i begrænset 
 omfang erhvervsaktiviteter og har ikke tilgodehavender hos 
 dattervirksomheden (bortset fra konvertible gældsbreve og 
 ikke-betalt udbytte eller udlodning) eller stillet sikkerhed for 
 dattervirksomheden.
4. Modervirksomheden er selv dattervirksomhed af en højere 
 modervirksomhed, der henhører under lovgivningen i et EU- 
 eller EØS-land, og den højere modervirksomhed udarbejder 
 koncernregnskab, der er revideret af autoriserede revisorer. 
 Eventuelle minoritetsaktionærer kan kræve, at der udarbejdes 
 koncernregnskab. 
5.  Modervirksomheden er selv dattervirksomhed af en højere mo-

dervirksomhed, der henhører under lovgivningen i et andet 
land, og den højere modervirksomhed udarbejder koncernregn-
skab i overenssstemmelse med EU’s regnskabsdirektiver eller ef-
ter regler, der i det mindste er ligeværdige med reglerne for 
konsoliderede årsregnskaber i de pågældende direktiver, og 
koncernregnskabet er revideret af autoriserede revisorer. Even-
tuelle minoritetsaktionærer kan kræve, at der udarbejdes kon-
cernregnskab.

Pkt. 1 finder ikke anvendelse, hvis en dattervirksomhed af den på-
gældende modervirksomhed er omfattet af regnskabsklasse D 

For pkt. 4 og 5 kræves endvidere, at den lavere modervirksomhed 
og dens dattervirksomheder indgår ved fuld konsolidering eller til 
regnskabsmæssig indre værdi i koncernregnskabet, at den lavere 
modervirksomhed i sit årsregnskab oplyser at den har undladt at 
udarbejde koncernregnskab, og at navn, hjemsted og eventuelt
CVR-nummer eller registreringsnummer for den højere modervirk-
somhed oplyses. Derudover skal koncernregnskabet for den højere 
modervirksomhed indsendes til Erhvervsstyrelsen.

OBS: Pkt. 4 og 5 gælder også for statslige aktieselskaber, der ikke er børsnoterede.

110
111
112

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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ÅRL Regnskabsklasse

§ A B C D

3. Hvis en modervirksomhed kan undlade at udarbejde koncern-
regnskab, men alligevel aflægger et sådant, skal bestemmelserne 
om koncernregnskaber i henholdsvis ÅRL og IFRS anvendes. 
Hvis den mulige undladelse skyldes, at koncernen ikke overstiger 
størrelsesgrænserne for små virksomheder, jf. pkt. 1 ovenfor, vil mo-
dervirksomheden kunne anvende reglerne for årsregnskaber i regn-
skabsklasse B for koncernregnskabet, dog således at bestemmelser-
ne i IFRS erstatter bestemmelser i årsregnskabsloven, der regulerer 
tilsvarende forhold.

113 x x

4. Koncernregnskabet skal have samme balancedag som modervirk-
somhedens årsregnskab.

116,1 x x x

Ledelsesberetning

5. Ledelsesberetningen skal udarbejdes for koncernen som var kon-
cernvirksomhederne én virksomhed. I stedet for oplysninger om 
den enkelte virksomheds beløb, skal de konsoliderede virksomhe-
ders beløb vises tilsammen, konsolideret efter de samme metoder, 
som gælder for koncernregnskabet.

Bestemmelserne for ledelsesberetning for modervirksomheden jf. §§ 77, 99101 

og 107 samt 107b, stk. 1 nr. 6 og stk. 3 og 4 for henholdsvis regnskabsklasse B, C 

og D finder tilsvarende anvendelse. Omtale af filialer i udlandet kan dog undla

des.

Modervirksomhedens og koncernens ledelsesberetninger kan sammendrages, hvis 

det umiddelbart er muligt at finde de krævede oplysninger, der ikke er blevet 

overflødige som følge af sammendraget. 

Oplysninger, der er identiske for moderselskab og koncern, kan undlades oplyst 

for moderselskab.

Første gang en modervirksomhed, der har undladt at aflægge koncernregnskab efter 

§§ 110112, aflægger koncernregnskab, kan virksomheden undlade at vise sammen

ligningstal for 2. – 4. foregående regnskabsår i hoved og nøgletalsoversigten.

Undtagelsen gælder også statslige aktieselskaber, der ikke er børsnoterede og 

som har anvendt undtagelsen i § 112.

128 x x

 
x

x

6. Beskrivelsen af hovedelementerne i koncernens interne kontrol- 
og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelses-
processen, jf. § 107b, stk. 1 nr. 6, skal gives samlet for modervirk-
somheden og koncernen. 

128,4 x
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Oplysningskrav i koncernregnskabet

7. Følgende oplysninger skal gives i koncernregnskabet, svarende til 
kravene i moderselskabets regnskab, jf. ovenfor:

a. koncernens gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede, jf. § 98a, stk 1,
b. specifikation af koncernens personaleomkostninger, jf. 98a, stk 2,
c. navn og hjemsted for henholdsvis største og mindste koncern, 
 der aflægger koncernregnskab, hvori koncernen indgår, jf. § 71,
d. antal og pålydende værdi af koncernens samlede besiddelse af 
 kapitalandele i moderselskabet samt procentandel af samlet 
 virksomhedskapital, jf. § 76, stk. 1, pkt. 1,
e. oplysning om arrangementer, som ikke er indregnet i balancen, 
 herunder anvendelse af virksomheder eller aktiviteter til et 
 specielt økonomisk, juridisk, skatte- eller regnskabsmæssigt 
 formål, hvis oplysning herom er nødvendig for bedømmelsen af 
 virksomhedens finansielle stilling, jf. § 94a,
f. koncernens samlede honorar til den revisionsvirksomhed 
 (herunder dattervirksomheder), der udfører den lovpligtige 
 revision, herunder en specifikation i honorar for lovpligtig 
 revision af årsregnskabet, honorar for andre erklæringsopgaver 
 med sikkerhed, honorar for skatterådgivning og honorar for 
 andre ydelser, jf. § 96, stk. 2,
g. koncernens samlede tilgodehavender hos og sikkerhedsstillelser 
 for ledelsesmedlemmer i modervirksomheden, jf. § 73, og
h. koncernens samlede vederlag mv. til ledelsesmedlemmer i 
 modervirksomheden fordelt på kategorier, herunder forpligtelser 
 til at yde pension og særlige incitamentsprogrammer, jf. § 98b.

For at undgå, at der vises beløb for et enkelt medlem af en ledelseskategori, kan 

oplysninger om ledelsesvederlag, jf. pkt. h ovenfor, angives samlet under katego

rien “Nøglepersoner i virksomhedens ledelse”, jf. IAS 24.

126,1
126,2
126,3

98b, 3
og IAS
24.16

x

x

x

x
x
x

x

x

x
(s)

x

x

 
x

x 

x
x
x

x

x

x

x

x
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8. For hver dattervirksomhed skal oplyses:

1. navn og hjemsted,
2. andel af egenkapital, der besiddes af koncernvirksomhederne 
 tilsammen, og
3. grundlaget for koncernforholdet, medmindre det følger af fler-

tallet af stemmerettighederne og at andelen af virksomhedska-
pitalen og stemmerettighederne er den samme. 

Oplysningerne kan efter ÅRL udelades i koncernregnskabet, hvis de 
kan volde betydelig skade for virksomhederne eller den regnskabs-
aflæggende virksomhed. I givet fald skal udeladelsen nævnes.

Bemærk, at IFRS 12 bl.a. kræver begrundelse for klassifikation som dattervirksom

hed hvis stemmeandel er under 50 %, henholdsvis klassifikation som associeret 

på trods af en stemmeandel på over 50 %. Oplysninger herom kan derfor ikke 

udelades.

127,1
127,4

x x x 

9. For hver associeret virksomhed skal oplyses:

1. navn og hjemsted,
2. andel af egenkapital, der besiddes af koncernvirksomhederne 
 tilsammen, og
3. hvorvidt virksomheden er målt efter andre metoder end indre 
 værdis metode.

Oplysningerne kan efter ÅRL udelades i koncernregnskabet, hvis de 
kan volde betydelig skade for virksomhederne eller den regnskabs-
aflæggende virksomhed. I givet fald skal udeladelsen nævnes.

Bemærk, at IFRS 12 bl.a. kræver, at det oplyses om den associerede virksomhed 

er indregnet og målt efter indre værdis metode eller til dagsværdi. Oplysninger 

herom kan derfor ikke udelades.

127,2
127,4

x x x



356   

Regelhenvisning

1. Selskaber, der har aktier optaget til handel på Nasdaq OMX Co-
penhagen A/S, er omfattet af ”Anbefalinger for god Selskabsledel-
se” af maj 2013, udsendt af Komitéen for god Selskabsledelse. An-
befalingerne indeholder krav om oplysninger, som skal indgå i 
årsrapporten, hvis anbefalingerne følges. Hvis anbefalingerne ikke 
følges, skal selskabet efter ”følg eller forklar”-princippet forklare, 
hvorfor anbefalingerne ikke følges, og hvordan selskabet i stedet 
har indrettet sig.

Offentliggørelsen af oplysningerne skal ske i overensstemmelse med kravene i ÅRL 

§ 107b og den i tilknytning hertil udstedte bekendtgørelse.

Regler for udstedere af aktier, afsnit 4.3

2. Når et selskab offentliggør forventninger til fremtiden, skal det
samtidig give oplysninger om de forudsætninger eller betingelser, 
der ligger til grund for forventningerne. I det omfang det er muligt, 
skal forventninger præsenteres på en klar og konsekvent måde. Så-
fremt selskabet offentliggør andre udsagn om fremtiden, skal disse 
ligeledes gives på en klar og konsekvent måde.

Reglen kræver ikke, at selskaber skal fremkomme med forventninger. Det er op til 

det enkelte selskab inden for lovgivningens rammer at bestemme, i hvilket om

fang det ønsker at offentliggøre forventninger eller andre udsagn om fremtiden.

Forventninger og andre udsagn om fremtiden skal så vidt muligt præsenteres på 

en klar og konsekvent måde. Fx skal oplysninger om grundlæggende forudsæt

ninger være tydelige, således at investorer kan vurdere disse oplysninger ordent

ligt. Oplysningerne skal være klare med hensyn til det resultatmål, hvortil der refe

reres, fx om resultatet er før eller efter skat, om kapitalgevinster/tab er 

inkluderet, om effekten af planlagte køb er inkluderet osv. Tidshorisonten for for

ventningerne skal desuden fremgå. ”Forventninger og andre udsagn om fremti

den” i delårsrapporter og årsrapporter skal angives under en separat overskrift og 

have en fremtrædende plads.

Regler for udstedere af aktier, afsnit 3.3.1

Børsnoterede virksomheder med aktier noteret på OMX 
Nordic Exchange Copenhagen A/S skal udover ovenstå-
ende krav anført i kolonne ”D” tillige opfylde nedenstå-

ende oplysningskrav for at være aflagt i overensstemmel-
se med børsens regelsæt:
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Bilag F 
– Deloitte IFRS værktøjskasse

Nyhedsbreve

IFRS in Focus
Nyhedsbrevet udsendes, når IASB udsender nye og ændrede standarder, udkast og diskus-
sionspapirer, og giver en kort opsummering af indholdet i disse og deres forventede effekt 
på regnskabsaflæggelsen.

A Closer Look
Nyhedsbrevet giver en detaljeret analyse af særlige problemstillinger i forhold til væsentlige 
projekter eller andre forhold vedrørende IFRS, som formodes at have bred interesse.

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

Deloitte tilbyder en bred vifte af værktøjer, som kan bru-
ges til løbende ajourføring og i forbindelse med udarbej-
delsen af årsrapporter aflagt efter IFRS. Værktøjerne om-
fatter nyhedsbreve, eksempelregnskaber, publikationer, 
tjeklister og undervisningsmateriale. 

Du finder nærmere informationer om værktøjerne på vo-
res danske hjemmeside, www.deloitte.dk, og internatio-

nale hjemmeside om IFRS, www.iasplus.com. Værktøjer-
ne ajourføres løbende, og det anbefales derfor at holde 
løbende øje med disse sider. 

Vi ønsker at gøre særligt opmærksom på disse værktø-
jer:

http://www.iasplus.com/en/tag-types/global/ifrs-in-focus
http://www.iasplus.com/en/tag-types/global/a-closer-look
http://www.iasplus.com/en/tag-types/global/ifrs-industry-insights
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IFRS on Point 
Nyhedsbrevet udsendes månedligt og opsummerer månedens vigtigste udvikling og nyhe-
der inden for IFRS-relaterede forhold.

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

Danske nyhedsbreve

Vi supplerer de internationale nyhedsbreve om IFRS med særlige danske nyhedsbreve, når 
der vurderes at være et særskilt dansk behov herfor.

Fx udsendes hvert år i marts måned et nyhedsbrev, som giver et overblik over de regler, der 
gælder for danske virksomheders delårsrapportering, med de særlige aktuelle forhold, som 
virksomhederne skal være opmærksomme på. 

DeloitteFokus, som udsendes hver måned, indeholder bl.a. aktuelle nyheder om revisions- 
og regnskabsmæssige forhold, herunder IFRS, samt andre forhold, som kan være af interes-
se for virksomhedsledere m.fl. Tilmelding til Deloittes e-nyhedsbreve sker via vores hjemme-
side, www.deloitte.dk.  

ÅrsNyt udsendes hvert år i efteråret og giver en opsummering af ændringer til ÅRL, IFRS, 
Det Finansielle Råds regnskabskontrol, børsretlige forhold samt andre forhold, som virk-
somhederne bør være opmærksomme på, når de udarbejder deres årsrapport.

http://www.iasplus.com/en/tag-types/global/ifrs-on-point
http://www.iasplus.com/en/tag-types/global/ifrs-project-insights
http://www.deloitte.com/view/da_DK/dk/udgivelser/publikationer/regnskab/index.htm
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Eksempelregnskaber

IFRS Eksempelregnskab
Vi udsender hvert år i efteråret et dansk IFRS Eksempelregnskab. Grundlaget for eksempel-
regnskabet er en fiktiv, dansk, børsnoteret koncern i regnskabsklasse D, og det omfatter så-
vel koncernregnskabet som moderselskabsregnskabet udarbejdet i overensstemmelse med 
IFRS. Eksempelregnskabet indeholder desuden en oversigt over og en beskrivelse af nye og 
ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som træder i kraft for indeværende regnskabsår 
eller først træder i kraft for efterfølgende regnskabsår.

Model Financial Statements
Deloittes globale IFRS-netværk opdaterer og udsender årligt et IFRS Eksempelregnskab, 
som kan anvendes som inspiration ved udarbejdelsen af virksomhedens eget IFRS regnskab.

Eksempelregnskabet indeholder desuden en oversigt over nye og ændrede standarder og 
fortolkningsbidrag, der gælder for indeværende regnskabsår, eller som ikke er trådt i kraft, 
men som kan førtidsimplementeres.

Eksempel på IAS 34-delårsrapport 
Vi udsender hvert år i marts et dansk eksempel på en delårsrapport, der er aflagt i overens-
stemmelse med IFRS og danske krav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder.

Delårsrapporteksemplet indeholder desuden en tjekliste, som kan anvendes til at kontrolle-
re, at virksomhedens delårsrapport lever op til kravene i såvel IAS 34, Præsentation af del
årsregnskaber som de øvrige danske krav til delårsrapporter.

http://www.deloitte.com/view/da_DK/dk/udgivelser/publikationer/regnskab/index.htm
http://www.iasplus.com/en/tag-types/global/models-and-checklists
http://www.deloitte.com/view/da_DK/dk/udgivelser/publikationer/regnskab/837378e8839ed310VgnVCM1000003256f70aRCRD.htm
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Publikationer

iGAAP – A guide to IFRS reporting
Vores IFRS-manual er skrevet af Deloitte, men udgives af LexisNexis og kan købes gennem 
Lexis/Nexis Online. 

iGAAP giver en grundig indføring i det omfattende IFRS-regelsæt baseret på en praktisk 
indgangsvinkel. iGAAP indeholder desuden en lang række fortolkninger og kommentarer 
vedrørende forhold, hvor IFRS ikke har specifikke bestemmelser, eller hvor bestemmelserne 
er uklare, samt talrige eksempler.

IFRS in your pocket
IFRS in your pocket giver en kort introduktion til de enkelte IFRS-standarder og udkommer 
– som navnet antyder – i et handy format. IFRS in your pocket indeholder desuden en kort 
beskrivelse af IASB’s arbejdsprocesser for udarbejdelse og vedtagelse af, nye IFRS-standar-
der samt et overblik over udbredelsen af IFRS.

IFRS oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag
Vi udsender løbende en opdateret oversigt over nye og ændrede standarder og fortolk-
ningsbidrag, som gælder for det aktuelle regnskabsår, samt nye og ændrede standarder og 
fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft.

Oversigten indeholder en kort beskrivelse af de enkelte ændringer til IFRS.

Øvrige publikationer og nyhedsformidling
Deloitte udgiver løbende en lang række yderligere standard- og landespecifikke publikati-
oner, referater fra IASB’s møder, kommentarbreve vedrørende IASB’s udkast til nye standar-
der og fortolkningsbidrag mv.

Flere af Deloittes nyhedsbreve og publikationer oversættes desuden til flere sprog, her-
under tysk, spansk, fransk, kinesisk og japansk.

For et samlet overblik over Deloittes publikationer og nyhedsformidling henvises til  
www.iasplus.com.

http://www.iasplus.com/en/tag-types/global/igaap
IFRS in your pocket
http://www.deloitte.com/view/da_DK/dk/udgivelser/publikationer/regnskab/8501f1c018c62310VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm
http://www.iasplus.com/en/resources/deloitte/ifrs-related-publications-from-deloitte


363    

Tjeklister

Tjeklister
Deloitte opdaterer og udsender årligt IFRS-tjeklister, som kan anvendes til at kontrollere, at 
virksomhedens eget regnskab lever op til kravene i IFRS.

Undervisningsmaterialer

eLearning
På www.iasplus.com findes p.t. 42 eLearning-moduler. Modulerne henvender sig til alle, 
som ønsker en grundlæggende indføring i IFRS. 

Det er gratis at bruge modulerne.

Deloitte IFRS Podcasts
Deloitte producerer IFRS podcasts om væsentlig udvikling inden for IFRS, fx når IASB udsen-
der udkast til nye IFRS-standarder, som forventes at medføre væsentlige ændringer i regn-
skabsaflæggelsen for mange virksomheder.

Podcasts kan downloades fra www.iasplus.com eller fra iTunes.

Deloitte IFRS webcast
Deloitte afholder som udgangspunkt et webcast hvert kvartal af ca. 1 times varighed, som 
giver et overblik over den seneste udvikling inden for IFRS og udviklingen i den globale 
økonomiske tilstand, som kan påvirke regnskabsaflæggelsen.

Registrering til disse webcast sker via www.iasplus.com, hvorfra tidligere afholdte webcasts 
også kan downloades.

http://www.iasplus.com/en/tag-types/global/models-and-checklists
http://www.iasplus.com/en/tag-types/e-learning
http://www.iasplus.com/en/tag-types/analysis-opinion/podcasts
http://www.iasplus.com/en/tag-types/analysis-opinion/webcasts
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