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Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag
Denne publikation indeholder en oversigt og en overordnet omtale af nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag som træder i kraft for regnskabsår, som begynder
1. januar 2018, samt nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft senere. Publikationen er opdateret med udstedte ændringer fra IASB og
godkendelser i EU til og med 30. juni 2018. Oversigten kan derfor ligeledes anvendes, hvis virksomheden aflægger årsregnskab for skæve regnskabsår 2018/19.
Omtalen af de enkelte nye og ændrede standarder giver en overordnet introduktion til
indholdet i de nye standarder eller ændringerne til eksisterende standarder, men omtaler
ikke alle detaljer i ændringerne eller alle potentielle effekter af disse. Virksomhederne
opfordres til at foretage en grundig analyse af ændringerne og deres eventuelle effekt
specifikt i forhold til virksomhedens regnskab. Virksomhedens analyse og konklusion
vedrørende de enkelte ændringer til IFRS kan anføres i tilknytning til omtalen af
ændringerne i dette dokument, ligesom der er mulighed for at angive status og tidsplan
for virksomhedens implementering af de enkelte ændringer.

Ændret IFRS 10 og IAS 28, Salg eller tilførsel af aktiver mellem en investor og dennes
associerede virksomhed eller joint venture havde oprindeligt ikrafttrædelsesdato 1. januar
2016. IASB udskød i december 2015 ikrafttrædelsen på ubestemt tid indtil et igangværende
projekt om anvendelse af equitymetoden færdiggøres. Ændringen vil ikke blive godkendt til
brug i EU i sin nuværende form.

Deloitte tilbyder at afholde målrettede workshops, hvor de enkelte ændringer til IFRS
gennemgås med udgangspunkt i virksomhedens specifikke forhold. Kontakt din Deloitte
revisor eller skriv til os på ifrs@deloitte.dk hvis du vil vide mere om Deloitte’s koncept for
virksomhedsspecifikke IFRS workshops.

Anbefalet brug af denne publikation

Ny begrebsramme (”Conceptual Framework”)
IASB har i marts 2018 udstedt en ny begrebsramme. Begrebsrammen har til formål at
understøtte IASB når der udarbejdes nye regnskabsstandarder, og til at hjælpe
regnskabsudarbejdere med at fastlægge anvendt regnskabspraksis i de tilfælde, hvor der
ikke er en regnskabsstandard eller en fortolkning, som giver retningslinjer.
Begrebsrammen indeholder de grundlæggende forudsætninger for udarbejdelse af
regnskaber efter IFRS. Begrebsrammen er ikke en særskilt regnskabsstandard, men i en
række standarder og fortolkningsbidrag anvendes definitioner fra begrebsrammen eller
der henvises til begrebsrammen. IASB har i marts 2018 foretaget en række ændringer af
referencer til begrebsrammen i de enkelte standarder og fortolkningsbidrag. Ændringerne
træder i kraft for regnskabsår, som begynder 1. januar 2020 eller senere – i Danmark dog
ikke før de er godkendt i EU. Læs mere i IFRS in Focus fra maj 2018.
IFRS 17, Forsikringskontrakter
IFRS 17, Forsikringskontrakter er ikke yderligere beskrevet i denne publikation. Der henvises
til Deloittes nyhedsbrev ”Endelig - IFRS 17 Insurance Contracts er udsendt” fra maj 2017 på
Deloitte.dk.
Ændringer, som ikke forventes implementeret i EU
IFRS 14, Regulatoriske aktiver/forpligtelser er en midlertidig standard, som kun gælder for
førstegangsanvendere af IFRS. Standarden trådte i kraft 1. januar 2016. Standarden vil ikke
blive godkendt i EU, og kan således ikke anvendes af danske virksomheder.

Ovenstående ændringer ift. begrebsrammen, IFRS 17 samt ændringer, som ikke forventes
implementeret i EU er ikke behandlet yderligere i publikationen.
Som nævnt ovenfor er det muligt at indarbejde virksomhedens analyse og konklusioner
vedrørende de enkelte ændringer til IFRS i denne publikation, ligesom publikationen kan
anvendes som projektplan fx i forhold til virksomhedens implementering af større
ændringer til IFRS.
Virksomhedens bemærkninger og konklusion vedrørende de enkelte ændringer
indarbejdes i kolonnen ”Forventet effekt på årsrapporten”, mens aktuel status for
virksomhedens implementeringsprojekt kan angives ved klik på farvekoderne i kolonnen
”Status / Action plan”, hvor der også er mulighed for angivelse af tidsplan for
implementering.
De valg, der træffes vedrørende status for analyse af ændringen (Afsluttet, Igangværende,
Ej påbegyndt) opsummeres desuden automatisk på de indledende oversigter over hvornår
de enkelte ændringer træder i kraft med angivelse af de valgte farvekoder.
Bemærk, at publikationen anvender sammenhængende felter, og for at få det fulde
udbytte heraf, bl.a. i forhold til anvendte farvekoder, skal ”Highlight fields” være slået fra.
Afhængigt af, hvilket dokumentlæsningsprogram der anvendes, vil der ved åbning af
publikationen fremkomme en boks, hvori ”Highlight fields” kan slås fra.
Ansvar for indhold
Denne publikation er udarbejdet af Deloittes faglige afdeling for revision og regnskab, Audit
Business Solutions. Selvom der er gjort en stor indsats for at sikre, at oplysningerne i
publikationen er korrekte, fralægger Deloitte sig ethvert ansvar for eventuelle
indholdsmæssige og faktuelle fejl og for eventuelle tab, der måtte opstå for de personer,
som udelukkende sætter deres lid til oplysningerne i publikationen.
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Ændringer med ikrafttrædelse for 2018 (og 2018/19)
Standard/ændring

Udsendt

Ikrafttrædelse
i EU

Godkendt
i EU?

Læs mere
side

Status

Virksomheder med regnskabsår, der begynder i perioden 1. januar – 31. december 2018
IFRS 15, Omsætning fra kontrakter med kunder

Maj 2014

1.1.2018

Ja

7

IFRS 9, Finansielle instrumenter

Juli 2014

1.1.2018

Ja

15

Ændret IFRS 15, Præciseringer (Identifikation af leveringsforpligtelse, agent kontra principal, licenser)

April 2016

1.1.2018

Ja

7

Ændret IFRS 2, Klassifikation og måling af aktiebaserede aflønningsprogrammer

Juni 2016

1.1.2018

Ja

21

Ændret IFRS 4, Anvendelse af IFRS 9 sammen med IFRS 4

Sep. 2016

1.1.2018

Ja

23

Årlige forbedringer til IFRS, Annual Improvements to IFRSs 2014-2016 Cycle

Dec. 2016

1.1.2018*

Ja

24

Ændret IAS 40, Overførsel af investeringsejendomme

Dec. 2016

1.1.2018

Ja

25

IFRIC 22, Valutakursregulering af forudbetalinger

Dec. 2016

1.1.2018

Ja

26

* Dele af ændringerne havde dog ikrafttrædelse 1. januar 2017.
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Ændringer med ikrafttrædelse for 2019 (og 2019/20)
Standard/ændring

Udsendt

Ikrafttrædelse
i EU

Godkendt
i EU?

Læs mere
side

Status

Virksomheder med regnskabsår, der begynder i perioden 1. januar – 31. december 2019
IFRS 16, Leasing

Jan. 2016

1.1.2019

Ja

29

IFRIC 23, Usikkerhed ved opgørelse af skattepligtig indkomst

Juni 2017

1.1.2019

Udestår

32

Ændret IFRS 9, Førtidsindfrielse med negativ kompensation

Okt. 2017

1.1.2019

Ja

33

Ændret IAS 28, Langsigtet investering i associerede virksomheder og joint ventures

Okt. 2017

1.1.2019

Udestår

34

Årlige forbedringer til IFRS, Annual Improvements to IFRSs 2015-2017 Cycle

Dec. 2017

1.1.2019

Udestår

35

Ændret IAS 19, Genmåling af pensionsordning

Feb. 2018

1.1.2019

Udestår

37

Udsendt

Ikrafttrædelse
i EU

Godkendt
i EU?

Læs mere
side

Udestår

*

Ændringer med ikrafttrædelse for 2021 (og 2021/22)
Standard/ændring

Status

Virksomheder med regnskabsår, der begynder i perioden 1. januar – 31. december 2021

IFRS 17, Forsikringskontrakter

Maj 2017

1.1.2021

* IFRS 17, Forsikringskontrakter er ikke yderligere beskrevet i denne publikation. Der henvises til Deloittes nyhedsbrev ”Endelig - IFRS 17 Insurance Contracts er udsendt” fra maj 2017 på Deloitte.dk.
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Ændringer med ikrafttrædelse for 2018-regnskaber (og 2018/19)
Årsregnskaber for regnskabsår, der begynder 1. januar 2018 eller senere.
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IFRS 15, Omsætning fra kontrakter med kunder (Maj 2014/April 2016)
Beskrivelse af ændring

Forventet effekt på årsrapporten

Status / Action plan

IASB udsendte i maj 2014 IFRS 15 om indregning af omsætning. I april 2016 udsendte IASB
desuden ændringer til IFRS, som havde til formål at præcisere og give yderligere vejledning til
nogle identificerede uklarheder samt at lette implementeringen af IFRS 15. IFRS 15 erstatter
følgende standarder og fortolkningsbidrag:

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Marker status for
analysen af ændringen:

•

IAS 18, Indtægter

•

IAS 11, Entreprisekontrakter

•

IFRIC 13, Kundeloyalitetsprogrammer

•

IFRIC 15, Aftaler om opførelse af fast ejendom

•

IFRIC 18, Overførsel af aktiver fra kunder

•

SIC-31, Omsætning – byttehandler vedrørende reklameydelser

Afsluttet
Igangværende
Ikke påbegyndt
[Indsæt datoer for aftalte
deliverables]

IFRS 15 er et led i konvergensprojektet mellem IASB og amerikanske FASB. Opfattelsen af de to
standardudstederes tidligere standarder vedrørende omsætning var, at der efter IFRS ikke var
tilstrækkelig regulering og vejledning, særligt vedrørende opdeling af aftaler i separate
leveringsforpligtelser (unbundling), mens der under USGAAP var for meget detailregulering fx for
særlige brancher og transaktionstyper, og denne detaljerede vejledning var ikke altid konsistent.
Med udsendelsen af IFRS 15 og FASBs ASC 606, Revenue from contracts with customers er reglerne
under IFRS og USGAAP stort set harmoniseret. Der er således blot enkelte mindre forskelle, fx
vedrørende oplysningskrav i delårsrapporter og førtidsimplementering.
Anvendelsesområde
IFRS 15 gælder for alle aftaler/kontrakter med kunder, bortset fra følgende:
•

Aftaler som er omfattet af andre standarder,
forsikringskontrakter og finansielle instrumenter.

fx

aftaler

vedrørende

leasing,

•

Salg af virksomhedens driftsaktiver, fx salg af materielle anlægsaktiver eller immaterielle
aktiver, men visse elementer i den nye model for indregning af omsætning, som introduceres
med IFRS 15, anvendes på overførsel af sådanne aktiver.

•

Indtægter i form af renter (der er i stedet indarbejdet bestemmelser herom i IFRS 9) og

•

Aftaler vedrørende bytte af ikke-monetære ydelser mellem virksomheder inden for samme
branche, hvis dette alene sker for at lette virksomhedernes salg til kunder, fx aftale mellem to
olieselskaber om at bytte oliebeholdninger for at dække efterspørgslen på bestemte
lokationer.
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Fem-trins modellen for indregning af omsætning
Grundprincippet i IFRS 15 er, at virksomheden skal indregne indtægter på en måde, som afspejler
overførslen af varer eller tjenesteydelser til kunderne med et beløb svarende til det,
virksomheden forventer at være berettiget til for leveringen af disse varer og tjenesteydelser.
IFRS 15 introducerer en fem-trinsmodel for indregning af omsætning, som sikrer, at omsætning
indregnes i overensstemmelse med grundprincippet, og som gælder for alle transaktioner
omfattet af IFRS 15. De fem trin er følgende:

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Trin 1: Identificér aftaler med kunder
En aftale kan være skriftlig, mundtlig eller underforstået, men anvendelse af IFRS 15 stiller en
række formelle krav der skal være opfyldt, før der er tale om en aftale, for hvilken der kan
indregnes omsætning, herunder, i) at parterne har godkendt aftalen (skriftligt, mundtligt eller i
overensstemmelse med sædvanlig forretningspraksis), ii) at virksomheden kan identificere hver
parts rettigheder, iii) at betalingsbetingelserne kan identificeres, iv) at aftalen har
forretningsmæssig substans, og v) at det er sandsynligt, at virksomheden modtager den betaling,
som den er berettiget til, for leveringen af de pågældende varer eller tjenesteydelser.

IFRS 15 indeholder yderligere vejledning om, hvornår to eller flere aftaler skal behandles som én
samlet aftale, fx når
•

aftalerne indgås på samme tid og med samme kunde, og er forhandlet som én samlet pakke

•

vederlaget for de enkelte aftaler er indbydes afhængige

•

de af aftalerne omfattede varer eller tjenesteydelser udgør én samlet leverance

Trin 2: Identificér leveringsforpligtelser i aftalen
IFRS 15 indfører væsentlig mere vejledning vedrørende opdeling af aftaler i de enkelte
leveringsforpligtelser (delleverancer), som aftalen omfatter.
Ifølge IFRS 15 skal virksomheden identificere og særskilt indregne (jf senere) de særskilte
leveringsforpligtelser i en aftale, når begge følgende betingelser er opfyldt:
•

Kunden får værdi af den pågældende vare eller tjenesteydelse isoleret set (delleverance) eller i
kombination med andre varer/tjenesteydelser, som allerede er til kundens rådighed, og

•

Virksomhedens forpligtelse til at levere den pågældende varer eller tjenesteydelse til kunden
kan adskilles fra andre forpligtelser i aftalen.
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Betingelsen om, at den særskilte leveringsforpligtelse kan adskilles fra andre forpligtelser i
aftalen kræver en nærmere analyse af aftalens vilkår, samt eventuelle særlige forhold og
omstændigheder. Faktorer, som indikerer at der er tale om en særskilt leveringsforpligtelse,
omfatter:
•

Virksomhedens leverancer består ikke i væsentligt omfang af integration af
leveringsforpligtelserne, således at leveringsforpligtelserne fremstår som én samlet
leverance til kunden.

•

Delleverancen ændrer ikke væsentligt ved eller tilpasser andre leverancer i aftalen.

•

Delleverancen er ikke afhængig af eller nært forbundet med andre delleverancer i
aftalen.

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Identificering af separate leveringsforpligtelser er ét af de områder i IFRS 15 som forventes
at give anledning til udfordringer ved implementering af standarden, og som potentielt kan
have væsentlig effekt på periodiseringen af virksomhedernes omsætning, specielt i
brancher, hvor der er sædvane for sammensatte salgsaftaler. Med ændringerne til IFRS 15 i
april 2016 tilføjede IASB yderligere eksempler til illustration af, hvornår en
leveringsforpligtelse er separat.
Trin 3: Fastsæt transaktionsprisen
I trin 3 opgøres den samlede transaktionspris for den i trin 1 identificerede aftale med
kunden. Transaktionsprisen kan være et fast beløb eller den kan variere fx på grund af
rabatter, returneringer, incitamentsordninger eller andre prismæssige af- eller nedslag,
herunder bonusaftaler eller sanktioner ved førtidig henholdsvis forsinket levering.
Ved opgørelse af transaktionsprisen skal virksomheden bl.a. overveje indvirkningen af
variable beløb, tidsværdien af penge (hvis der indgår et betydeligt finansieringselement),
ikke-monetære vederlag samt eventuelle beløb, der skal betales til kunden. Når der er
usikkerhed knyttet til opgørelsen af transaktionsprisen estimeres den ved hjælp af en
sandsynlighedsvægtet tilgang eller ved anvendelse af det mest sandsynlige beløb, alt efter
hvad der bedst udtrykker det beløb, som virksomheden forventer at være berettiget til.
Variable beløb medtages alene i opgørelsen af transaktionsprisen, hvis det er højst
sandsynligt, at en væsentlig del af det variable vederlag ikke efterfølgende skal tilbageføres
som følge af revurderede skøn. Der er tale om en væsentlig tilbageførsel, hvis en
efterfølgende ændring i skønnet over det variable beløb resulterer i en betydelig reduktion i
den samlede omsætning fra aftalen. Det kan fx være tilfældet, hvis beløbet er følsomt i
forhold til forhold, som er udenfor virksomhedens kontrol, eller hvis usikkerheden knyttet til
vederlagets størrelse forventes af bestå over længere tid.
Salgs- eller brugsbaserede royalties fra licenser vedrørende immaterielrettigheder kan ikke
indregnes som omsætning før kunden har foretaget det salg eller forbrug, som udløser
royaltyen.
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Hvis aftalen indeholder et betydeligt finansieringselement skal tidsværdien af penge tages i
betragtning ved at tilpasse transaktionsprisen og indregne henholdsvis renteomkostninger
eller renteindtægter over finansieringsperioden. Dette gælder ifølge IFRS 15 såvel når
betalingen modtages væsentligt senere end leveringen af varen / tjenesteydelsen, som ved
modtagelse af forudbetalinger væsentligt tidligere end leveringen.
Trin 4: Allokér transaktionsprisen til de separate leveringsforpligtelser

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

I trin 4 allokeres den samlede transaktionspris som blev opgjort i trin 3 til de separate
leveringsforpligtelser som blev identificeret i trin 2. Det bedste udgangspunkt for denne
fordeling af de enkelte delleverancers relative salgspriser isoleret set (stand-alone selling
prices), dvs. de priser som virksomheden sælger varen eller tjenesteydelsen til ved et
separat salg.
Hvis der ikke findes selvstændige salgspriser skal disse estimeres ved anvendelse af mest
muligt observerbart input.
Hvis transaktionsprisen indeholder et element af variable beløb (jf trin 3), skal det vurderes,
om det variable element er relateret til alle leveringsforpligtelserne eller kun til nogle af
leveringsforpligtelserne i aftalen. Tilsvarende skal det vurderes, om eventuelle rabatter er
relateret til den samlede leverance og dermed skal fordeles forholdsmæssigt, eller kun til
enkelte af de separate leveringsforpligtelser.
IFRS 15 kan for nogle virksomheder medføre ændringer i fordelingen af fx variable
betalinger til de enkelte leveringsforpligtelser, og i visse tilfælde, at virksomheden ikke kan
indregne variable betalinger før endelig levering har fundet sted.
Trin 5: Indregn omsætning når leveringsforpligtelserne er opfyldt

Det sidste trin i fem-trinsmodellen er, at omsætningen for de enkelte leveringsforpligtelser
indregnes, når den pågældende leveringsforpligtelse er opfyldt, dvs. når kontrollen med den
pågældende vare eller tjenesteydelser er overgået til kunden. Kontrol er i IFRS 15 defineret
som ”…. muligheden for at anvise brugen af og opnå alle væsentlige fordele fra aktivet…”,
som varen eller tjenesteydelsen indeholder.
IFRS 15 skelner, i modsætning til IAS 18, ikke mellem salg af varer og levering af
tjenesteydelser. IFRS 15 indeholder således én samlet vejledning for, hvornår indregning af
omsætning kan ske, enten på et bestemt tidspunkt, eller over en periode.
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Indregning over tid
Omsætning for den enkelte leveringsforpligtelse indregnes
produktionskriteriet), når mindst et af følgende kriterier er opfyldt:

over

tid

(svarende

til

•

Kunden modtager og forbruger fordelene ved leverancen i takt med leveringen (fx
rengøringsydelse)

•

Leverancen opfører eller forbedrer et aktiv som kunden kontrollerer i takt med opførelsen
eller forbedringen (fx opførelse af en bygning på kundens grund)

•

Leverancen omfatter et aktiv, som ikke har nogen alternativ anvendelsesmulighed for
virksomheden (fx muligheden for at sælge varen til anden side), og virksomheden har ret til
betaling for de leverancer, som er udført til dato. (Bemærk, ret til betaling skal være til
salgsværdi og ikke blot dækning af afholdte omkostninger).

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Afgørelsen af, om virksomheden skal indregne omsætningen over fx fremstillingsperioden eller
ved levering til kunden afhænger af aftalens specifikke vilkår. IFRS 15 kan i visse tilfælde medføre,
at ordreproducerende virksomheder, som hidtil har anvendt faktureringskriteriet for indregning
af omsætning (levering til kunden) efter IFRS 15 skal indregne omsætning efter
produktionskriteriet, fx hvis komponenterne som fabrikeres ikke har nogen form for alternativ
anvendelsesmulighed, og kunden samtidig er forpligtet til at kompensere virksomheden for
fremstilling til dato ved ophævelse af kontrakten.
Indregning på et bestemt tidspunkt
Hvis leveringsforpligtelsen ikke opfylder betingelserne for indregning over tid jf. ovenfor skal
følgende overvejes med henblik på fastlæggelse af, hvornår kontrollen med aktivet er overført til
kunden:
•

Har virksomheden fysisk overdraget varen til kunden?

•

Har virksomheden ret til at kræve betaling for varen?

•

Har kunden accepteret varen?

•

Har kunden alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten til varen?

•

Har kunden ejendomsretten til varen?
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Øvrige forhold reguleret i IFRS 15
IFRS 15 indeholder desuden mere detaljeret regulering og vejledning vedrørende forhold knyttet
til omsætningen fra aftaler med kunder, herunder
•

Omkostninger til opnåelse af og opfyldelse af aftalen – Der er specifikke kriterier for, hvilke
omkostninger vedrørende aftalen, der kan indregnes i balancen. Omkostninger til opnåelse af
aftalen aktiveres kun, når der er tale om direkte méromkostninger (incremental) for opnåelse
af aftalen, og som forventes genindvundet. Omkostninger vedrørende opfyldelse af
kontrakten aktiveres efter samme principper, som kendes fra fx IAS 11 – dvs. direkte og
indirekte omkostninger, samt omkostninger der skal dækkes af kunden kan aktiveres

•

Garantier – Hvis virksomheden giver garantier til kunden afgøres behandlingen af arten af
garantier. Hvis der er tale om en ekstra garanti, som kunden kan tilkøbe, eller som giver
kunden en ekstra service, behandles det som en selvstændig leveringsforpligtelse. Er der
derimod tale om en garanti, som blot giver sikkerhed for, at varen opfylder de aftalte
specifikationer, behandles det som en garanti¬forpligtelse i henhold til IAS 37, Hensatte
forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver.

•

Uudnyttede rettigheder (Breakage) – IFRS 15 indeholder vejledning i indregning, når kunden ikke
forventes at gøre krav på alle de varer og tjenesteydelser, som kunden har ret til, fx ubrugte
points fra et kundeloyalitetsprogram, gavekort o.lign.

•

Kundens mulighed for at købe yderligere varer/tjenesteydelser – Når kunden, i henhold til aftalen,
har mulighed for at købe yderligere varer/tjenesteydelser med rabat, og dette udgør en
væsentlig rettighed for kunden, skal en andel af transaktionsprisen henføres til denne option
og først indregnes som omsætning, når kontrollen med disse yderligere varer/tjenesteydelser
overføres til kunden, eller optionerne udløber.

•

Licenser – IFRS 15 kræver vurdering af, om en licens giver kunden adgang til virksomhedens
immaterielle rettigheder, eller om kunden opnår ret til at bestemme brugen af de
immaterielle aktiver. Dette er afgørende for, om omsætningen indregnes over tid eller på et
bestemt tidspunkt.

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Oplysningskrav
IFRS 15 udvider de nuværende oplysningskrav vedrørende omsætning. De øgede oplysningskrav
omfatter bl.a. følgende:
•

Opdeling af omsætningen der viser, hvordan typen af omsætning, beløb, timing og
usikkerheder vedrørende omsætning og pengestrømme påvirkes af økonomiske faktorer

•

Oplysninger om kontraktaktiver og –passiver primo og ultimo, omsætning indregnet i
indeværende periode, som indgik i kontraktpassiver primo året og omsætning indregnet i
indeværende periode vedrørende leveringsforpligtelser, der er opfyldt i en tidligere periode
(fx ved ændringer i den samlede transaktionspris, hvor en del af ændringen skal allokeres til
allerede opfyldte leveringsforpligtelser)

•

Hvis kontrakten forventes at strække sig over mere end et år, den samlede værdi af
transaktionsprisen, som er allokeret til resterende leveringsforpligtelser, samt oplysning om,
hvornår virksomheden forventer at indregne omsætning
12
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•

Oplysning om aktiverede kontraktsomkostninger, såvel for at opnå aftalen som for at opfylde
aftalen

•

Typer af varer eller tjenesteydelser, væsentlige betalingsbetingelser samt den typiske timing
vedrørende opfyldelse af leveringsforpligtelserne

•

Beskrivelse af de væsentligste skøn og vurderinger vedrørende størrelsen af og timingen for
indregning af omsætning

•

Virksomhedens valg med hensyn til den regnskabsmæssige behandling af tidsværdien af
penge samt omkostninger afholdt for at opnå eller opfylde aftalen

•

Oplysning om de metoder, inputs og antagelser, der
transaktionsprisen og dens fordeling på leveringsforpligtelser.

anvendes

til

at

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

opgøre

Ikrafttrædelsesdato og overgangsbestemmelser
IFRS 15 gælder for regnskabsår der begynder 1. januar 2018 eller senere. Standarden skal
implementeres med tilbagevirkende kraft, som om dens krav altid havde været anvendt på
igangværende aftaler ved begyndelsen af det tidligste sammenligningsår, samt aftaler, der indgås
herefter.
IFRS 15 giver mulighed for at undlade tilpasning af sammenligningstal, hvorved standardens krav
kun gælder for de aftaler, som er igangværende ved begyndelsen af det år, hvor standarden
implementeres (fx 1. januar 2018), samt aftaler indgået herefter. Virksomheden skal dog under
alle omstændigheder oplyse om indvirkningen af eventuelle ændringer som følge af
implementeringen af IFRS 15.
Yderligere information
For yderligere information om IFRS 15 henvises til Revenue Resources siden på IASPlus, som er
dedikeret til opsamling af tilgængelige ressourcer vedrørende IFRS 15. På denne side findes bl.a.
links til følgende nyhedsbreve og publikationer:
Eksempelregnskab
Appendiks til Deloittes modelregnskab med illustration af førtidsimplementering af IFRS 15
Publikationer
Revenue from Contracts with Customers — A guide to IFRS 15
Video eller audio podcasts

•

A detailed look at the new revenue framework, IFRS 15 “Revenue from contracts with customers”
– Et 60 minutters interview af lederen af Deloittes Expert Advisory Panel (EAP) for omsætning.
Kan også downloades i mindre bidder, som behandler de enkelte dele af den nye standard.
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Nyhedsbreve

•

IFRS in Focus – IASB introduced clarifications to IFRS 15 (April 2016)

•

IFRS in Focus – IASB issues amendments to defer effective date of IFRS 15 (September 2015)

•

IFRS in Focus – IASB proposes clarifications to IFRS 15 (August 2015)

•

IFRS in Focus – IASB issues new standard on revenue recognition (Maj 2014)

•

Notat om IFRS 15 (juni 2014) (på dansk)

•

IFRS Industry Insights (17 mindre nyhedsbreve med fokus på dele af IFRS 15 med størst effekt
for de dækkede brancher) (Maj/Juni 2014 og oktober 2015)

•

IFRS in Focus – Joint meeting on Revenue (Referater fra møder i IASBs og FASBs fælles Revenue
Transition Resource Group). På disse møder drøftes konkrete/praktiske problemstillinger som
er konstateret ifm. implementeringen af IFRS 15.

•

Implementing IFRS 15 - Industrispecifikke implementation guides (Længere notater, som bl.a.
omhandler potentielle udfordringer ved implementering af IFRS 15 specifikt for den
pågældende industri).

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

eLearning moduler
•

IFRS 15 Revenue

Deloittes eLearning moduler kan downloades hér.
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IFRS 9, Finansielle Instrumenter (Juli 2014)
Beskrivelse af ændring

Forventet effekt på årsrapporten

Status / Action plan

IASB udsendte i juli 2014 den endelige version af IFRS 9, Finansielle instrumenter, som udover de
tidligere afsluttede delprojekter også indeholder nye bestemmelser vedrørende værdiforringelse
af finansielle aktiver samt ændringer til tidligere udsendte bestemmelser i IFRS 9 vedrørende
klassifikation og måling af finansielle aktiver. Hermed afsluttes IASB’s projekt vedrørende
erstatning af IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling, som i hovedtræk har omfattet
følgende delprojekter:

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Marker status for
analysen af ændringen:

•

Klassifikation og måling af finansielle aktiver (November 2009)

•

Klassifikation og måling af finansielle forpligtelser (Oktober 2010)

•

Regnskabsmæssig sikring (November 2013)

•

Ændringer til klassifikation og måling af finansielle aktiver (Juli 2014)

•

Værdiforringelse af finansielle aktiver (Juli 2014)

Afsluttet
Igangværende
Ikke påbegyndt
[Indsæt datoer for aftalte
deliverables]

IASB har fortsat et projekt på deres agenda vedrørende macro hedging (accounting for dynamic
risk management), men dette projekt anses for værende et separat projekt i forhold til IFRS 9.
Klassifikation og måling af finansielle aktiver
Klassifikationen af finansielle aktiver, og dermed den efterfølgende måling, baseres ifølge IFRS 9
på virksomhedens forretningsmodel for investering i og besiddelse af det pågældende aktiv.
Hvis aktivet

1.

indgår i en forretningsmodel, hvis formål det er at inddrive de kontraktlige pengestrømme
fra aktivet over dets levetid (business model test), og

2.

de kontraktlige pengestrømme udelukkende består af tilbagebetaling af hovedstolen, samt
renter heraf (contractual cash flow test)

skal aktivet henføres til kategorien ”Amortiseret kostpris” og dermed efter første indregning
måles til amortiseret kost.
Med udsendelsen af den endelige IFRS 9 i juli 2014 tilføjede IASB en yderligere kategori
vedrørende finansielle aktiver, som opfylder contractual cash flow test, jf. pkt. 2 ovenfor, men
som indgår i en forretningsmodel, hvis formål det er både at inddrive de kontraktlige
pengestrømme og at sælge det finansielle aktiv. Aktiver i denne kategori skal efter første
indregning måles til dagsværdi, med indregning af renter, valutakursgevinster/-tab samt
nedskrivning for værdiforringelse i resultatet, mens øvrige ændringer i dagsværdien indregnes i
anden totalindkomst. Ved salg af aktivet, eller reklassifikation til kategorien ”Dagsværdi via
resultatet” (FVTPL) recirkuleres beløb indregnet i andet totalindkomst til resultatet. Herved opnås,
at beløb indregnet i resultatet svarer til en behandling til amortiseret kostpris, mens det
indregnede beløb i balancen afspejler aktivets dagsværdi.
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Aktiver, som ikke henhører til en af ovennævnte to kategorier, klassificeres som ”Finansielle
aktiver til dagsværdi via resultatet” (FVTPL), som løbende måles til dagsværdi, med alle
værdiændringer indregnet i resultatet.
Egenkapitalinstrumenter, som ikke besiddes med handel for øje kan dog ved første indregning
uigenkaldeligt klassificeres som måling til dagsværdi via anden totalindkomst. For aktiver i denne
kategori indregnes alle realiserede og urealiserede værdireguleringer (inkl. valutakursreguleringer) i anden totalindkomst, uden efterfølgende recirkulering til resultatet, når indregning
af aktivet ophører.

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Fremover skal finansielle aktiver således klassificeres i en af følgende fire kategorier:
•

Amortiseret kostpris

•

Dagsværdi med værdiregulering via anden totalindkomst (FVTOCI) (fordringer)

•

Dagsværdi med værdiregulering via resultatopgørelsen (FVTPL)

•

Dagsværdi med værdiregulering via anden totalindkomst (FVTOCI) (egenkapitalinstrumenter)

I lighed med IAS 39 tillader IFRS 9, at finansielle aktiver ved første indregning kategoriseres som
FVTPL, hvis dette fjerner eller væsentligt reducerer en målings- eller indregningsinkonsistens.
Klassifikation og måling af finansielle forpligtelser
Størstedelen af bestemmelserne i IAS 39 vedrørende indregning og måling af finansielle
forpligtelser er overført uændret til IFRS 9. IFRS 9 indeholder dog følgende ændringer til
bestemmelserne i IAS 39:
•

Undtagelsen i IAS 39, ifølge hvilken afledte finansielle instrumenter relateret til unoterede
aktier i visse tilfælde kunne måles til kostpris, ophæves. Under IFRS 9 skal alle afledte
finansielle instrumenter således måles til dagsværdi.

•

Virksomheder, som vælger at måle finansielle forpligtelser til dagsværdi (dagsværdi-optionen),
skal under IFRS 9 præsentere den del af periodens ændring i dagsværdi, som kan henføres til
ændringer i virksomhedens egen kreditværdighed (own credit risk), i anden totalindkomst
(OCI).

Ophør af indregning
Bestemmelserne om ophør af indregning (derecognition) er overført uændret fra IAS 39 til IFRS 9.
Regnskabsmæssig sikring
IFRS 9 ændrer i væsentlig grad bestemmelserne vedrørende regnskabsmæssig sikring i forhold til
IAS 39. Ændringerne medfører bl.a., at virksomhederne bedre kan afspejle deres
risikostyringsaktiviteter i regnskabet, da der med ændringen bliver større overensstemmelse
mellem den økonomiske virkning af sikringsaktiviteterne og den regnskabsmæssige
præsentation. Læs mere om baggrunden for ændringerne på IASPlus.
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De væsentlige ændringer vedrørende regnskabsmæssig sikring er i hovedtræk:
•

Omfanget af poster, der kan behandles efter de regnskabsmæssige bestemmelser om sikring
øges, fx særskilt sikring af risikokomponenter i ikke-finansielle poster, sikring af en aggregeret
eksponering inkl. derivater, sikring af grupper af transaktioner og nettopositioner

•

Omfanget af finansielle instrumenter, der kan anvendes som sikringsinstrumenter øges, fx
instrumenter der måles til dagsværdi via resultatet, øget mulighed for brug af optioner

•

Bestemmelser vedrørende sikringseffektivitet ændres, således at de i højere grad afspejler den
økonomiske sammenhæng mellem det sikrede og sikringsinstrumentet

•

Oplysningskrav vedrørende virksomhedens risikostyring, pengestrømme fra sikrings-aktiviteter,
og regnskabets påvirkning fra regnskabsmæssig sikring øges.

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Værdiforringelse af finansielle aktiver
Bestemmelserne i IFRS 9 vedrørende værdiforringelse af finansielle aktiver tager udgangspunkt i et
forventet tab-princip, i modsætning til de nugældende regler i IAS 39, som er baseret på et princip
om faktisk indtrufne tab.
Bestemmelserne gælder for
•

Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kost

•

Finansielle aktiver, der kræves målt til FVTOCI (blandet forretningsmodel)

•

Lånetilsagn, hvor der er en aktuel forpligtelse til at udvide kreditten (medmindre disse måles til
FVTPL)

•

Finansielle garantier omfattet af IFRS 9 (medmindre disse måles til FVTPL)

•

Leasing tilgodehavender

•

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser omfattet af IFRS 15.

Ifølge IFRS 9 skal hensættelse til tab på et finansielt aktiv opgøres løbende fra tidspunktet for første
indregning med et beløb svarende til:
•

Forventede tab på aktivet i hele aktivets levetid vægtet med sandsynligheden for, at låntager
går i default inden for de næste 12 måneder (12-month expected credit losses), eller

•

Forventede tab på aktivet i hele aktivets levetid (full lifetime expected credit losses)

Hensættelse svarende til forventede tab i hele aktivets levetid skal foretages, når kreditrisikoen for
det finansielle aktiv er øget betydeligt siden aktivets første indregning, samt for tilgodehavender
fra salg af varer og tjenesteydelser, som ikke anses for værende en finansieringstransaktion i
henhold til IFRS 15. Det antages, at kreditrisikoen er væsentligt forøget, hvis aktivet er
overforfaldent med mere end 30 dage.
For øvrige finansielle aktiver foretages hensættelse baseret på ”12-month expected credit losses”.
Virksomhederne kan dog frivilligt vælge at foretage hensættelse baseret på ”full lifetime expected
credit losses” for leasingtilgodehavender og tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser,
som anses for værende en finansieringstransaktion i henhold til IFRS 15.
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Forventede tab skal tilbagediskonteres med aktivets effektive rente fastsat på tidspunktet for
første indregning.

Renter på finansielle aktiver skal som udgangspunkt beregnes efter et effektiv rente-princip af
bruttoudlånet. IFRS 9 indeholder dog modifikationer hertil, afhængig af aktivets status i forhold til
værdiforringelse. Den regnskabsmæssige behandling kan således opdeles i følgende tre
kategorier afhængig af aktivets status:
1.

Kreditrisikoen er ikke væsentligt forøget siden første indregning – Renteberegning af
bruttoudlånet

2.

Kreditrisikoen er væsentligt forøget, men der er ikke objektiv indikation på værdiforringelse –
Renteberegning af bruttoudlånet

3.

Der er objektiv indikation på værdiforringelse – Renteberegning på netto regnskabsmæssig
værdi (dvs. inklusiv hensættelse til tab)

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Når information om faktorer og indikatorer, som indgår i vurderingen af, hvorvidt kreditrisikoen
er betydeligt forøget ikke er tilgængelig for det enkelte finansielle aktiv foretages vurderingen i
stedet på passende grupper/andele af en portefølje af finansielle aktiver.
Yderligere oplysningskrav
IFRS 9 udvider via konsekvensrettelser til IFRS 7 på en række områder oplysningskravene i
betydelig grad. Det gælder fx oplysninger vedrørende
•

regnskabsmæssig sikring og anvendelse af derivater

•

kreditrisici og opgørelse af hensættelse til tab

•

investering i egenkapitalinstrumenter som måles til FVTOCI

•

reklassifikation af finansielle aktiver

Ikrafttrædelse
IFRS 9 gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2018 eller senere.
IFRS 9 skal som udgangspunkt anvendes med tilbagevirkende kraft, men indeholder undtagelser
hertil, fx for regnskabsmæssig sikring, der som udgangspunkt skal implementeres med
fremadrettet effekt.
Med udsendelsen af den endelige IFRS 9 i juli 2014, og dermed afslutningen af det samlede IFRS 9
projekt, tilbagetrækkes de tidligere versioner af IFRS 9, som blev udsendt i november 2009,
oktober 2010 og november 2013
Implementering af reglerne i IFRS 9 vedrørende regnskabsmæssig sikring kan undlades, og
virksomheden kan fortsætte med anvendelse af IAS 39’s bestemmelser herom, også efter 1.
januar 2018. Denne mulighed vil eksistere indtil IASBs afslutning af projektet vedrørende macro
hedging.
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Yderligere information
For yderligere information om IFRS 9 henvises til:
Eksempelregnskab


Deloittes globale eksempelregnskab for 2016 med førtidsimplementering af IFRS 9.



Deloittes globle eksempelregnskab for banker med illustrative oplysning iht. IFRS 7 efter
implementering af IFRS 9

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Nyhedsbreve

•

A closer look – Impact of transition from IAS 39 to IFRS 9 on the exchange of modification of
financial liabilities (December 2017)

•

IFRS in Focus — IASB proposes to amend IFRS 9 in relation to prepayment features with
negative compensation (April 2017)

•

IFRS in Focus – IFRS 9: Financial Instruments – high level summary (April 2016)

•

IFRS in Focus – Meeting of IFRS Transition Resource Group for Impairment of Financial
Instruments (December 2015)

•

IFRS in Focus - Meeting of IFRS Transition Resource Group for Impairment of Financial
Instruments (September 2015)

•

IFRS in Focus – First meeting of IFRS Transition Resource Group for Impairment of Financial
Instruments (April 2015)

•

IFRS industry insights: Non-financial corporates – New financial instrument standard changes
financial asset classification and bad debt provisioning (August 2014)

•

IFRS industry insights: Banking and securities sector – Banks required to adopt new expected
loss model and changes to financial asset classification (August 2014)

•

IFRS industry insights: Insurance sector – New financial instrument standard changes financial
asset classification and bad debt provisioning (August 2014)

•

IFRS in Focus – IASB finalizes IFRS 9 which changes the classification and measurement of
financial assets and introduces an expected loss impairment model (July 2014)

•

IFRS in Focus – Hedge accounting reforms: A closer reflection of risk management November
2013)

•

IFRS in Focus – IASB issues revisions to IFRS 9 for financial liability accounting (November 2010)

•

IAS Plus Newsletter – IFRS 9 Financial Instruments (November 2009)
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Video eller audio podcasts
•

IFRS 9 Financial Instruments (Juli 2014)

•

Impact of IFRS 9 on banking industry (Juli 2014)

•

A new general hedge accounting model in IFRS 9 Financial Instruments (high level summary)
(November 2013)

•

A new general hedge accounting model in IFRS 9 Financial Instruments (Detailed explanation)
(November 2013)

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

eLearning moduler


IFRS 9 Classification and Measurement



IFRS 9 Derecognition



IFRS 9 Hedge accounting



IFRS 9 Impairment

Deloittes eLearning moduler kan downloades hér.
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Ændret IFRS 2, Klassifikation og måling af aktiebaserede aflønningsordninger (Juni 2016)
Beskrivelse af ændring

Forventet effekt på årsrapporten

Status / Action plan

IASB har den 20. juni 2016 udsendt ændring til IFRS 2, Aktiebaseret vederlæggelse, som har til
formål at præcisere og ændre følgende tre områder, hvor der har været fortolkningstvivl.

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Marker status for
analysen af ændringen:

Gældsordninger med optjeningsbetingelser
Aktiebaseret vederlæggelse, der kontantafregnes (gældsordninger), skal måles til dagsværdi på
tildelingstidspunktet og genmåles til dagsværdi på hver efterfølgende balancedag. Det har ikke
tidligere fremgået, hvordan optjeningsbetingelser (vesting conditions) skal påvirke målingen af
dagsværdien.
IASB har præciseret, at effekten af både optjeningsbetingelser og andre betingelser (”ikkeoptjeningsbetingelser”) skal følge den samme fremgangsmåde, som anvendes for
egenkapitalordninger.

Afsluttet
Igangværende
Ikke påbegyndt
[Indsæt datoer for aftalte
deliverables]

Det betyder, at betingelser, der ikke er markedsbaserede, ikke skal påvirke målingen af
forpligtelsen, men at der skal tages hensyn til disse betingelser ved skøn over antallet af
”enheder”, der forventes optjent. Markedsbaserede betingelser (fx en fastsat kursværdi) og ”ikkeoptjeningsbetingelser” (non-vesting conditions), fx medarbejderens indbetaling på en særskilt
konto til delvis finansiering af udnyttelsesprisen, skal der tages hensyn til, når dagsværdien af
forpligtelsen måles.
Klassifikation af aktiebaseret vederlæggelse med afregning netto efter skat
IASB har præciseret, at aktiebaseret vederlæggelse, hvor virksomheden tilbageholder en andel af
egenkapitalinstrumenterne til medarbejderen for at afregne kildeskatten, fuldt ud skal
klassificeres som en egenkapitalordning, hvis ordningen uden tilbageholdelsen ville have været
klassificeret som en egenkapitalordning.
Ændring i betingelserne for aktiebaseret vederlæggelse
IASB har præciseret, at ændring af betingelserne, således at en aktiebaseret vederlæggelse
ændrer klassifikation fra en gældsordning til en egenkapitalordning, regnskabsmæssigt skal
behandles således:
1. Indregning af gældsordningen som en forpligtelse ophører pr. den dato, hvor betingelserne
ændres.
2. Egenkapitalordningen måles til dagsværdien af de tildelte egenkapitalinstrumenter pr.
ændringsdatoen. Den andel af egenkapitalinstrumenterne, der er optjent (svarende til den
del, som virksomheden har modtaget varer eller serviceydelser for), indregnes som en
forøgelse af egenkapitalen
3. Forskellen mellem 1 og 2 indregnes i resultatopgørelsen.
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Ændringerne skal implementeres med fremadrettet virkning for regnskabsår, der begynder 1.
januar 2018 eller senere. De kan dog vælges implementeret med tilbagevirkende kraft, hvis de
fornødne informationer hertil var tilgængelige i tidligere regnskabsperioder. Dvs.
regnskabsmæssige skøn og vurderinger relateret til tidligere regnskabsperioder må ikke være
baseret på viden, som først er opnået senere (”bagklogskab”). Der er ikke krav om at tilpasse
sammenligningstal.

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Læs mere i IFRS in Focus fra juni 2016.
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Ændret IFRS 4, Anvendelse af IFRS 9 sammen med IFRS 4 (September 2016)
Beskrivelse af ændring
IASB har den 12. september 2016 udsendt ændring til IFRS 4, Forsikringskontrakter, som gør det
muligt for forsikringsselskaber at få implementeringen af IFRS 9 til at falde sammen med IFRS 17
(IFRS 4 fase II), som vil afløse IFRS 4. Ændringerne er foranlediget af, at IFRS 9, Finansielle
Instrumenter træder i kraft for regnskabsår der begynder 1. januar 2018 og dermed før IFRS 17
træder i kraft, hvilket kan have uheldige konsekvenser for visse forsikringsselskaber.
Ændringen til IFRS 4 giver følgende to muligheder for at udskyde konsekvenserne af IFRS 9:

1.

2.

Udskydelsesmulighed: Virksomheder, hvis hovedaktivitet er forbundet med forsikring, kan
vælge at udskyde implementeringen af IFRS 9 indtil det tidligste tidspunkt af i) tidspunktet
for implementering af IFRS 17 eller ii) regnskabsår der begynder 1. januar 2021 eller
senere. Virksomheder, der vælger denne mulighed, skal forsætte med at anvende IAS 39,
Finansielle instrumenter: Indregning og måling.

Forventet effekt på årsrapporten
[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Status / Action plan
Marker status for
analysen af ændringen:
Afsluttet
Igangværende

Ikke påbegyndt
[Indsæt datoer for aftalte
deliverables]

Tilføjelsesmulighed: Virksomheder, der udsteder forsikringskontrakter kan vælge at
indregne volatilitetseffekten, der kan opstå ved implementering af IFRS 9 tidligere end IFRS
17, i anden totalindkomst fremfor at indregne denne i resultatopgørelsen.

Ændringen relateret til mulighed 1 ovenfor træder i kraft for regnskabsår der begynder 1. januar
2018 eller senere. Ændringen relateret til mulighed 2 skal implementeres på det tidspunkt, hvor
virksomheden implementerer IFRS 9 (fx 1. januar 2018). Ændringen er vedtaget i EU i en
modificeret udgave (en såkaldt top-up) således, at et finansielt konglomerat under visse
forudsætninger kan vælge, at ingen af dets enheder, der udøver virksomhed inden for forsikring,
anvender IFRS 9 i koncernregnskabet for regnskabsår, som påbegyndes inden den 1. januar
2021. Der er ikke krav om tilpasning af sammenligningstal medmindre virksomheden tilpasser
sammenligningstal ved implementeringen af IFRS 9.
Læs mere i IFRS in Focus fra september 2016.
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Årlige forbedringer til IFRS, Annual Improvements to IFRSs 2014-2016 Cycle (December 2016)
Beskrivelse af ændring

Forventet effekt på årsrapporten

Status / Action plan

Som led i IASB’s årlige forbedringsprojekt 2014-2016 Cycle, er der i december 2016 udsendt
mindre ændringer til tre standarder. Den ene af disse ændringer træder i kraft for regnskabsår
der begynder 1. januar 2017 eller senere og er omtalt tidligere i denne publikation. De øvrige to
ændringer træder i kraft for regnskabsår der begynder 1. januar 2018 eller senere og vedrører i
korte træk følgende:

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Marker status for
analysen af ændringen:

IFRS 1

Ophævelse af midlertidige undtagelser ved førstegangsanvendelse af
IFRS
IFRS 1 indeholdt midlertidige forskelle for førstegangsanvendere
vedrørende oplysninger om finansielle instrumenter (IFRS 7),
personaleydelser (IAS 19) og investeringsvirksomheder (IFRS 10 og IAS
27), som ikke længere er relevante, og som derfor slettes.

IAS 28

Afsluttet
Igangværende
Ikke påbegyndt
[Indsæt datoer for aftalte
deliverables]

Måling af associerede virksomheder og joint ventures til dagsværdi
Ændringen præciserer, at virksomheder der er venturekapitalorganisationer, og som derfor kan vælge at måle deres investeringer i
associerede virksomheder og joint ventures til dagsværdi, kan foretage
dette valg individuelt for hver enkelt associerede virksomhed og joint
venture, og at valget skal træffes på tidspunktet for første indregning af
investeringen.
Virksomheder, der ikke er investeringsvirksomheder, og som anvender
equity metoden for investeringer i associerede virksomheder eller joint
ventures der er investeringsvirksomheder, kan vælge at bibeholde de
dagsværdimålinger der er foretaget i de associerede virksomheder eller
joint ventures vedrørende disses investeringer i dattervirksomheder.
Med ændringerne præciseres det, at denne mulighed tilsvarende kan
vælges individuelt for hver enkelt associerede virksomhed og joint
venture. Valget skal træffes på det seneste tidspunkt af
i.

det tidspunkt, hvor investeringen indregnes første gang;

ii. det tidspunkt, hvor den associerede virksomhed eller joint venture
bliver en investeringsvirksomhed;
iii. det tidspunkt, hvor den associerede virksomhed eller joint venture
første gang investerer i dattervirksomheder.
Ændringerne gælder for regnskabsår der begynder 1. januar 2018 eller senere. Tidligere
anvendelse er tilladt. Læs mere i IFRS in Focus fra december 2016.
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IFRIC 22, Valutakursregulering af forudbetalinger (December 2016)
Beskrivelse af ændring

Forventet effekt på årsrapporten

Status / Action plan

Ifølge IAS 21 skal transaktioner i fremmed valuta indregnes til transaktionsdagens valutakurs. IAS
21 definerer transaktionsdatoen som den dato, hvor transaktionen første gang kvalificerer til
indregning i overensstemmelse med IFRS. Når en virksomhed foretager eller modtager en
forudbetaling indregnes der normalt et ikke-monetært aktiv eller forpligtelse. Aktivet, som
forudbetalingen vedrører indregnes først på et senere tidspunkt.

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Marker status for
analysen af ændringen:

IFRIC 22 præciserer, at transaktionsdatoen i forhold til indregning af det aktiv, omkostning eller
indtægt som forudbetalingen vedrører, er den dato, hvor forudbetalingen er foretaget – dvs.
datoen for indregning af det ikke-monetære aktiv eller forpligtelse.
Hvis der foretages mere end en forudbetaling, skal transaktionsdatoen fastlægges for hver enkelt
forudbetaling.
Fortolkningsbidraget gælder for regnskabsår der begynder 1. januar 2018 eller senere.
Fortolkningsbidraget kan vælges implementeret med tilbagevirkende kraft i overensstemmelse
med IAS 8 eller med fremadrettet virkning.

Afsluttet
Igangværende
Ikke påbegyndt
[Indsæt datoer for aftalte
deliverables]

Læs mere i IFRS in Focus fra december 2016.
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Ændret IAS 40, Overførsel af investeringsejendomme (December 2016)
Beskrivelse af ændring

Efter IAS 40 skal der ske overførsel til eller fra investeringsejendomme, når der ændres i
ejendommenes
anvendelse.
Eksempelvis
overføres
investeringsejendomme
til
domicilejendomme, hvis virksomheden overgår til selv at bruge ejendommen. IAS 40 indeholder
en oplistning af situationer, hvor der kan anses at være sket en ændring i brugen af
ejendommen.
Med ændringen præciseres det, at denne oplistning ikke er udtømmende, og at der derfor kan
være yderligere situationer, hvor brugen af ejendommen ændres på en måde, som kræver en
overførsel til eller fra investeringsejendomme.
Det præciseres desuden, at ledelsens hensigt om at ændre anvendelsen af ejendommen ikke er
tilstrækkelig. Der skal være sket en beviselig ændring i brugen af ejendommen før der kan ske
overførsel.

Forventet effekt på årsrapporten
[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Status / Action plan

Marker status for
analysen af ændringen:
Afsluttet
Igangværende
Ikke påbegyndt
[Indsæt datoer for aftalte
deliverables]

Ændringerne skal implementeres med fremadrettet virkning for regnskabsår, der begynder 1.
januar 2018 eller senere. De kan dog vælges implementeret med tilbagevirkende kraft, hvis de
fornødne informationer hertil var tilgængelige i tidligere regnskabsperioder. Det vil sige uden
brug af viden opnået efterfølgende (”bagklogskab”).
Læs mere i IFRS in Focus fra december 2016.
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[Blank]

27

Ændringer med ikrafttrædelse for 2019-regnskaber (og 2019/20)
Årsregnskaber for regnskabsår, der begynder 1. januar 2019 eller senere.
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IFRS 16, Leasing (Januar 2016)
Beskrivelse af ændring
IASB udsendte den 16. januar 2016 IFRS 16, Le asing, som afløser den gældende standard om
leasing (IAS 17). IFRS 16 forventes at få betydelig effekt på balancen og resultatopgørelsen i mange
virksomheder, og dermed også på væsentlige hoved- og nøgletal så som fx soliditetsgrad,
EBIT/EBITDA og afkastningsgrad.
IFRS 16 medfører, at stort set alle leasingaftaler skal indregnes i balancen i leasingtagers regnskab
i form af en leasingforpligtelse og et aktiv, som repræsenterer leasingtagers ret til at bruge det
underliggende aktiv. Der skelnes ikke længere mellem operationel og finansiel leasing for
leasingtagere. Den regnskabsmæssige behandling af leasing i leasinggivers regnskab er stort set
uændret i forhold til IAS 17.
Identifikation af leasing
IFRS 16 ændrer ikke grundlæggende på definitionen af en leasingaftale eller på sondringen
mellem en leasingaftale og en aftale om levering af serviceydelser, men der er væsentlig mere
vejledning og flere eksempler i IFRS 16 end der er i IAS 17. Dette skyldes ikke mindst, at der med
implementeringen af IFRS 16, i højere grad end tidligere, er væsentlig forskel på den
regnskabsmæssige behandling af leasing- og serviceaftaler.

Forventet effekt på årsrapporten
[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Status / Action plan
Marker status for
analysen af ændringen:
Afsluttet
Igangværende
Ikke påbegyndt
[Indsæt datoer for aftalte
deliverables]

En leasingaftale defineres i IFRS 16 som en aftale, der overfører retten til at kontrollere brugen af
et identificeret aktiv for en periode mod betaling. Kontrol over brugen af aktivet er overført, når
leasingtager har retten til at diktere brugen af aktivet og til at oppebære - i al væsentlighed - alle
de økonomiske fordele forbundet med brugen i den aftalte periode.
Hovedelementer i IFRS 16

Ifølge IFRS 16 skal leasingaftaler indregnes i leasingtagers balance som en leasingforpligtelse og
som et aktiv, der repræsenterer leasingtagers ret til brug af aktivet for en aftalt periode (Right-ofuse asset). Aktivet behandles på samme måde som andre anlægsaktiver og afskrives over aktivets
levetid, eller leasingperioden hvis denne er kortere. Forpligtelsen amortiseres over
leasingperioden, og der indregnes en renteomkostning i resultatopgørelsen.
Leasingforpligtelsen og aktivet måles ved første indregning til nutidsværdien af
minimumsleasingydelserne over leasingperioden. Ved opgørelsen af nutidsværdien anvendes en
diskonteringssats svarende til den implicitte rente i leasingaftalen, hvis leasingtager er bekendt
med denne. Ellers anvendes den rente, som leasingtager skulle betale ved finansiering fra
tredjemand af køb af et tilsvarende aktiv.
IFRS 16 indeholder omfattende vejledning om fastlæggelse af leasingperiodens længde, herunder
behandling af forlængelsesoptioner og mulighed for ophævelse af leasingaftalen før tid. Sådanne
optioner skal medtages i opgørelsen af leasingperiodens længde, hvis det er rimeligt sandsynligt,
at de vil blive udnyttet.
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Tilsvarende indeholder IFRS 16 vejledning om hvilke betalinger, der skal indgå ved opgørelsen af
leasingforpligtelsen henholdsvis -aktivet på tidspunktet for første indregning. Fx skal alle faste
betalinger medtages, herunder betalinger, som reelt er faste, uanset at de i leasingaftalen er
beskrevet som variable. Desuden medtages variable betalinger, som afhænger af udviklingen i et
indeks eller i en rentesats (fx inflationskorrigerede leasingbetalinger eller leasingbetalinger, der
reguleres i forhold til udviklingen i LIBOR). Øvrige variable leasingbetalinger medtages ikke, men
indregnes i resultatopgørelsen når de forfalder.

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Undtagelser
IFRS 16 indeholder to undtagelser til hovedreglen om indregning af et leasingaktiv og en
leasingforpligtelse i balancen.
•

Leasingaftaler med en forventet leasingperiode på under 12 måneder inklusiv eventuelle
optioner på forlængelse af leasingperioden, som med rimelig sandsynlighed vil blive udnyttet
(short-term leases).

•

Leasingaftaler vedrørende aktiver med lav værdi (leases for which the underlying asset is of
low value), fx kontorinventar, tablets, computere mv.

Ved vurdering af, om et aktiv har en lav værdi, skal der henses til den værdi aktivet har som nyt,
uanset om aktivet er brugt ved indgåelse af leasingaftalen. Der er desuden tale om en absolut
vurdering for det enkelte aktiv, som ikke afhænger af aktivets væsentlighed for den enkelte
leasingtager, eller om leasing af den pågældende aktivtype samlet set er væsentlig for den
enkelte virksomhed. IASB har i Basis for Conclusions til IFRS 16 indikeret, at aktiver, som har en
nyværdi på under 5.000 USD forventes omfattet af undtagelsen.
Udvidelse af oplysningskrav
IFRS 16 indeholder en række yderligere oplysningskrav i forhold til IAS 17, som skal gøre
regnskabslæser i stand til at vurdere effekten af leasingaftaler på virksomhedens balance,
resultat og pengestrømme.
Leasinggiver
IFRS 16 medfører ingen væsentlige ændringer for leasinggiver, bortset fra yderligere
oplysningskrav. Leasinggiver skal således fortsat skelne mellem operationel og finansiel leasing
og behandle disse på samme måde som krævet af IAS 17.
Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
IFRS 16 træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2019 eller senere, med mulighed
for førtidsimplementering. Førtidsimplementering er desuden kun tilladt, hvis IFRS 15, Omsætning
fra kontrakter med kunder implementeres senest samtidig.

Der er ikke krav om tilpasning af sammenligningstal når standarden implementeres. Det er
således tilladt at opgøre og indregne den akkumulerede effekt for alle igangværende
leasingaftaler primo det år, hvori standarden implementeres. Leasingaftaler med en restløbetid
på under 12 måneder ved implementering af IFRS 16 er undtaget fra standarden.
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Yderligere information
Du kan læse mere om den nye leasingstandard på IASPlus, hvor der bl.a. er links til følgende
yderligere information:
Publikationer


Leases – A guide to IFRS 16 (Juli 2016) – Deloittes omfattende publikation med detaljeret
gennemgang af standarden, uddybende forklaringer og praktiske tips.



A guide to the incremental borrowing rate — Assessing the impact of IFRS 16 'Leases'
(Oktober 2017)

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Nyhedsbreve


IFRS industry insights – Telecommunications sector – Implications of the new leasing standard
(Januar 2016)



IFRS industry insights – Property occupiers – Implications of the new leasing standard (Januar
2016)



IFRS industry insights – Aviation sector – Implications of the new leasing standard (Januar
2016)



IFRS in Focus — IASB issues IFRS 16 – Leases (Januar 2016)

Video eller audio podcast


Interview with IASB Chairman Hans Hoogervorst og Deloitte’s Global IFRS Leader Veronica
Pool

eLearning moduler



IFRS 16 Leases (basic)



IFRS 16 Leases (advanced)

Deloittes eLearning moduler kan downloades hér.
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IFRIC 23, Usikkerhed ved opgørelse af skattepligtig indkomst (Juni 2017)
Beskrivelse af ændring

Forventet effekt på årsrapporten

Status / Action plan

IFRIC 23 omhandler den regnskabsmæssige behandling af aktuel og udskudt skat, når der er
usikkerhed forbundet med den skattemæssige behandling af transaktioner, som har betydning
for anvendelse af IAS 12. Fortolkningen er fx relevant, hvis en virksomhed har fået en henvendelse
fra skattemyndighederne om indsendte selvangivelser, og der er usikkerhed om fortolkning af
skattereglerne, eller hvis det er usikkert, om skattemyndighederne vil acceptere koncernens
interne afregningspriser (transfer pricing).

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Marker status for
analysen af ændringen:

Fortolkningen kræver, at det i sådanne tilfælde skal fastlægges om den usikre skatteposition skal
vurderes separat eller om flere transaktioner skal vurderes samlet.
Virksomheden skal herefter vurdere, om det er sandsynligt, at skattemyndighederne vil acceptere
den skattemæssige behandling af hver enkelt transaktion eller grupper af transaktioner. Hvis det
er tilfældet, skal aktuel og udskudt skat opgøres med udgangspunkt i virksomhedens fortolkning
af skattereglerne og opgørelse (eller planlagte opgørelse) af den skattepligtige indkomst. Hvis det
ikke vurderes sandsynligt, at den skattemæssig behandling bliver accepteret, skal usikkerheden
indarbejdes i målingen af aktuel og udskudt skat. IFRIC 23 indeholder yderligere vejledning om
målingen i dette tilfælde. Hvis de faktiske forhold og omstændigheder ændres, skal virksomheden
revurdere sine forudsætninger og skøn.

Afsluttet
Igangværende
Ikke påbegyndt
[Indsæt datoer for aftalte
deliverables]

Fortolkningen gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2019 eller senere. Tidligere
anvendelse er tilladt – i Danmark dog ikke før den er godkendt af EU. Fortolkningen skal anvendes
fremadrettet, således at den samlede effekt ved anvendelse af fortolkningen første gang,
indregnes på egenkapitalen primo i det første år, hvor fortolkningen anvendes. Anvendelse med
tilbagevirkende kraft er tilladt, hvis fortolkningen kan anvendes uden at virksomheden herved
skal anvende efterfølgende information (”bagklogskab”).
Læs mere i IFRS in Focus fra juni 2017.
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Ændret IFRS 9, Førtidsindfrielse med negativ kompensation (Oktober 2017)
Beskrivelse af ændring

Forventet effekt på årsrapporten

Status / Action plan

IASB har den 12. oktober 2017 udsendt ændring til IFRS 9, Finansielle instrumenter. Ændringen er
relateret til finansielle aktiver med mulighed for førtidsindfrielse med negativ kompensation.
Ændringen indeholder herudover en præcisering vedrørende modifikation og ombytning af
finansielle forpligtelser.

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Marker status for
analysen af ændringen:

Ændring relateret til førtidsindfrielse med negativ kompensation
Ændringerne udspringer af en forespørgsel til IASB's fortolkningskomite (IFRS IC) om hvordan
finansielle aktiver med visse muligheder for førtidsindfrielse skal kategoriseres under IFRS 9.
Kommiteen bemærkede, at IFRS 9 udelukker finansielle aktiver, som ellers opfylder betingelserne
for at blive målt til amortiseret kostpris, fra at blive målt hertil, hvis de indeholder visse
muligheder for førtidsindfrielse.
Problemstillingen omfatter finansielle aktiver, hvor låntager kan kræve, at långiver accepterer en
førtidsindfrielse, som medfører en betaling, der er væsentligt lavere end den ubetalte hovedstol
og renter, fordi der i forbindelse med førtidsindfrielsen sker en betaling til låntager fra långiver og
ikke en kompensation fra låntager til långiver. Det vil sige, at det ikke har betydning hvem der
foretager førtidsindfrielsen, og at der med ændringen kan ske betaling til den af de to parter, som
foretager førtidsindfrielsen, uden at det har betydning for vurdering af muligheden for at måle
finansielle aktiver til amortiseret kostpris. Ændringen medfører, at de nuværende krav i IFRS 9 om
ret til førtidsindfrielse ændres således, at hvis de øvrige betingelser for måling til amortiseret
kostpris er opfyldt, så medfører mulighed for førtidsindfrielse ikke længere, at det finansielle aktiv
ikke kan måles til amortiseret kostpris.

Afsluttet
Igangværende
Ikke påbegyndt
[Indsæt datoer for aftalte
deliverables]

Præcisering vedr. finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris
Ændringen indeholder også en præcisering omhandlende finansielle forpligtelser, som måles til
amortiseret kostpris som modiceres eller ombyttes, hvor dette ikke medfører ophør med
indregning af den finansielle forpligtelse. IASB præciserer, at virksomheder skal indregne enhver
justering til den amortiserede kostpris på den finansielle forpligtelse, som er opstået på baggrund
af modifikationen eller ombytningen i resultatopgørelsen på tidspunktet for modifikationen eller
ombytningen. Retroperspektiv ændring af den regnskabsmæssige behandling kan være
nødvendig, hvis den effektive rente har været justeret, og den amortiserede kostpris ikke blev
justeret.
Ændringerne gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2019 eller senere. Tidligere
anvendelse er tilladt. Ændringerne skal som udgangspunkt implementeres med tilbagevirkende
kraft, men ændringen indeholder specielle overgangsregler, herunder særlige oplysningskrav,
som finder anvendelse ved førstegangsanvendelse af ændringerne.
Læs mere i IFRS in Focus fra oktober 2017.
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Ændret IAS 28, Langfristede investeringer i associerede virksomheder og joint ventures (Oktober 2017)
Beskrivelse af ændring

Forventet effekt på årsrapporten

Status / Action plan

IASB har den 12. oktober 2017 udsendt præcisering til IAS 28 Investeringer i associerede
virksomheder og joint ventures.

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Marker status for
analysen af ændringen:

Baggrund
Det har i praksis været uklart om IFRS 9, og særligt bestemmelserne om værdiforringelse
(impairment), finder anvendelse for langfristede investeringer, som udgør en del af
nettoinvesteringen i en associeret virksomhed eller et joint venture, og som ikke indregnes
og måles efter den indre værdis metode (equity method).
Sådanne langfristede investeringer omfatter lån, hvor en tilbagebetaling hverken er planlagt
eller sandsynlig inden for en overskuelig fremtid.
Ændring

Afsluttet
Igangværende
Ikke påbegyndt
[Indsæt datoer for aftalte
deliverables]

I ændringen præciserer IASB, at IFRS 9 finder anvendelse på langfristede investeringer, som
udgør en del af nettoinvesteringen i en associeret virksomhed eller i et joint venture.
Der skal ikke tages hensyn til reguleringer af den bogførte værdi af investeringen, som
kræves af IAS 28, når IFRS 9 anvendes på sådanne langfristede investeringer. Det vil sige, at
der ved vurderingen efter IFRS 9 ikke skal tages hensyn til reguleringer fra allokering af tab
eller nedskrivning, som er krævet af IAS 28.
Sammen med ændringen er udsendt en række illustrative eksempler som viser, hvordan
kravene i IAS 28 og IFRS 9 skal anvendes.
Ændringerne gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2019 eller senere. Tidligere
anvendelse er tilladt – i Danmark dog ikke før de er godkendt i EU. Ændringerne skal som
udgangspunkt implementeres med tilbagevirkende kraft, men ændringen indeholder
specielle overgangsregler.
Læs mere i IFRS in Focus fra oktober 2017.
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Årlige forbedringer til IFRS, Annual Improvements to IFRSs 2015-2017 Cycle (December 2017)
Beskrivelse af ændring

Forventet effekt på årsrapporten

Status / Action plan

Som led i IASB’s årlige forbedringsprojekt 2015-2017 Cycle, er der i december 2017 udsendt
tre forbedringer, som ændrer i fire standarder:

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Marker status for
analysen af ændringen:

IFRS 3 og

Det præciseres, at:

IFRS 11

•

•

IAS 12

erhvervelse af kontrol over en fællesledet aktivitet, der opfylder
definitionen på en virksomhed, er en væsentlig økonomisk
begivenhed, som medfører at tidligere ejede aktiver og forpligtelser i
den fællesledede aktivitet skal genmåles til dagsværdi på det
tidspunkt, hvor virksomheden opnår kontrol over den fællesledede
aktivitet (IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger).
erhvervelse af fælles kontrol over en fællesledet aktivitet, der
opfylder definitionen på en virksomhed, ikke er en begivenhed, der
berettiger til genmåling af tidligere ejede aktiver og forpligtelser i den
fællesledede aktivitet (IFRS 11, Fællesledede arrangementer).

Afsluttet
Igangværende
Ikke påbegyndt
[Indsæt datoer for aftalte
deliverables]

Det præciseres i IAS 12, Indkomstskatter, at bestemmelsen om
indregning af skat vedrørende udbytte omhandler alle skattemæssige
konsekvenser af udlodninger, og ikke kun de situationer, hvor der er
forskellige skattesatser afhængigt af, om indtjeningen udloddes eller ej.
Bestemmelsen gælder fx også de tilfælde, hvor et finansielt instrument
klassificeres som egenkapital og rentebetalinger på instrumentet, som
er skattemæssigt fradragsberettiget, regnskabsmæssigt behandles som
udlodning.
Præciseringen fastslår, af skatteeffekten af alle udlodninger skal
indregnes i resultatopgørelsen, i anden totalindkomst eller direkte på
egenkapitalen, afhængig af om de udloddede midler stammer fra en
transaktioner, der er indregnet i resultatopgørelsen, i anden
totalindkomst eller direkte på egenkapitalen. Skatteeffekten skal
indregnes på det tidspunkt, hvor forpligtelsen til at udbetale udbytte
indregnes.
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IAS 23

Virksomheder, der anvender kapitaliseringssatser baseret på vægtet
gennemsnit af låneomkostninger på virksomhedens udestående lån ved
indregning af låneomkostninger på kvalificerende aktiver, skal ved
opgørelse af kapitaliseringssatsen se bort fra eventuelle lån, der
specifikt er optaget til finansiering af et specifikt aktiv.
Præciseringen medfører, at lån optaget til finansiering af opførelsen af
et specifikt aktiv, kun skal udeholdes af opgørelsen af
kapitaliseringssatsen, så længe det specifikke aktiv er under opførelse.
Når det specifikke aktiv er klar til dets planlagte anvendelse eller salg,
skal udestående lån fremadrettet behandles som en del af de lån,
selskabet generelt har optaget til anskaffelse, opførelse eller produktion
af kvalificerede aktiver, og dermed indgå i opgørelsen af
kapitaliseringssatsen.

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Ændringerne gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2019 eller senere. Tidligere
anvendelse er tilladt – i Danmark dog ikke før de er godkendt af EU.
Læs mere i IFRS in Focus fra Maj 2018.
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Ændret IAS 19, Genmåling af pensionsordning (Februar 2018)
Beskrivelse af ændring

Forventet effekt på årsrapporten

Status / Action plan

IASB har den 7. februar 2018 udsendt ændring til IAS 19, Personaleydelser.

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes
at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder beskrives
udførte handlinger, forklaringer/begrundelser og
konklusion, samt forslag til omtale i anvendt
regnskabspraksis vedrørende udsendte, endnu ikke
implementerede standarder]

Marker status for
analysen af ændringen:

Baggrund
IASB's fortolkningskomite (IFRS IC) har præciseret beregningen af pensionsomkostninger for
indeværende regnskabsår, og nettorenter vedrørende den resterende del af det aktuelle
regnskabsperioden i de tilfælde, hvor en pensionsordning ændres eller afvikles.
Ændring

Afsluttet
Igangværende
Ikke påbegyndt

Genmåling ved ændring, afkortning eller afvikling af en pensionsordning

•

Når pensionsforpligtelsen/pensionsaktivet genmåles som følge af ændring, afkortning
eller afvikling af en pensionsordning, skal pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle
regnskabsår og nettorenten for perioden efter genmålingen opgøres på baggrund af de
forudsætninger, der benyttes til genmålingen.

•

Nettorenten for restløbetiden opgøres på baggrund af den genmålte ydelsesbaserede
pensions-forpligtelse eller det genmålte ydelsesbaserede pensionsaktiv.

•

Pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår, og nettorenten for den
aktuelle regnskabsperiode forud for ændring, afkortning eller afvikling af en
pensionsordning, påvirkes ikke af pensionsomkostninger vedrørende tidligere
regnskabsår samt gevinster eller tab ved afvikling.

[Indsæt datoer for aftalte
deliverables]

I udkastet til ændringen var også indeholdt ændringer til IFRIC 14, IAS 19 – The Limit on a
Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction, men disse
ændringer er udskudt.
Ændringen gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2019 eller senere, og
implementeres prospektivt. Tidligere anvendelse er tilladt – i Danmark dog ikke før den er
godkendt af EU. Førtidsimplementering skal oplyses.
Læs mere i IFRS in Focus fra marts 2018.

37

Om Deloitte
Deloitte leverer ydelser indenfor revision, consulting, financial advisory, risikostyring, skat og dertil knyttede ydelser til både offentlige og private kunder i en lang række
brancher. Deloitte betjener fire ud af fem virksomheder på listen over verdens største selskaber, Fortune Global 500®, gennem et globalt forbundet netværk af
medlemsfirmaer i over 150 lande, der leverer kompetencer og viden i verdensklasse og service af høj kvalitet til at håndtere kundernes mest komplekse
forretningsmæssige udfordringer. Vil du vide mere om, hvordan Deloittes omkring 264.000 medarbejdere gør en forskel, der betyder noget, så besøg os på Facebook,
LinkedIn eller Twitter.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer og deres tilknyttede
virksomheder. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til www.deloitte.com/about for en udførlig beskrivelse af den juridiske
struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer.
© 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

