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Deloitte ÅrsNyt 2018 

I Deloitte ÅrsNyt 2018 har vi samlet information, som vi har vurderet relevant, når der aflægges 

årsrapport for 2018 af virksomheder, som følger årsregnskabsloven (ÅRL) eller IFRS.  

Deloitte ÅrsNyt omhandler bl.a. et lovforslag om ændringer til årsregnskabsloven som, hvis æn-

dringerne vedtages, kan anvendes allerede for 2018 årsrapporter. Lovforslaget tredjebehandles i 

Folketinget den 20. december. Herudover omtales en række aktuelle regnskabsmæssige problem-

stillinger vedrørende årsregnskabsloven, herunder de nye krav til redegørelse for samfundsansvar 

for regnskabsklasse C stor og børsnoterede med under 500 ansatte, samt udtalelsen fra Erhvervs-

styrelsen, som skal tydeliggøre forholdet mellem ÅRLs bestemmelser om virksomhedssammenslut-

ninger og IFRS 3 Business Combinations.  

Endvidere omtales den nye ferielov, som er relevant, uanset om virksomheden aflægger regnskab 

efter ÅRL eller IFRS. 

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

skabskontrollen, herunder fokusområder for regnskabskontrollen i forbindelse med kontrol af 2018 

årsregnskaber.  

Under selskabsretlige forhold omtales ændringer til selskabsloven, seneste nyt om anbefalinger for 

god selskabsledelse samt seneste nyt om erhvervsdrivende fonde.  

Deloitte ÅrsNyt 2018 er udarbejdet af AuditBusinessSolutions, Deloittes faggruppe for revisions- og 

regnskabsforhold. 

Har du spørgsmål eller kommentarer til Deloitte ÅrsNyt 2018, er du velkommen til at kontakte din 

daglige revisor eller Deloittes AuditBusinessSolutions på tlf. 26 79 37 18. 

Redaktionen af Deloitte ÅrsNyt 2018 er afsluttet den 14. december 2018. 
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Ansvar for indhold 
Selvom der er gjort en stor indsats for at sikre, at oplysningerne i Deloitte ÅrsNyt 2018 er korrekte, fralægger 

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

loitte ÅrsNyt 2018 sker på eget ansvar og risiko, og Deloitte påtager sig intet ansvar for hverken direkte eller 

indirekte tab som følge af dispositioner truffet på grundlag af oplysningerne i Deloitte ÅrsNyt 2018.  

Deloitte ÅrsNyt 2018 indeholder links, der fører til andre websider og/eller dokumenter, som ikke tilhører Delo-

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

loitte foretaget godkendelse af disse websider og/eller dokumenter eller af den/dem, som gør materialet til-

gængeligt. Links skal alene opfattes som en service fra Deloitte. 
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1. GDPR - Persondata 

1.1. Erklæring om Deloittes behandling af persondata 

Kært barn har mange navne; GDPR, Databeskyttelsesforordningen og Persondataforordningen er 

det samme. GDPR står for General Data Protection Regulation og er en lovgivning, som er indført 

af EU. Fra og med maj 2018 skal virksomheder efterleve GDPR-reglerne. 

Som led i overholdelse af GDPR-reglerne skal virksomheder sikre, at de kun overlader behandling 

af persondata til databehandlere, der er i stand til at leve op til kravene i GDPR. Det betyder, at 

virksomheden skal foretage en rimelig undersøgelse af, om databehandleren har indført passende 

tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på opfyldelse af kravene og beskyttelse af 

den enkeltes rettigheder. 

Deloitte er på lige fod med andre virksomheder forpligtet til at overholde GDPR-reglerne. Deloitte 

fungerer i en række tilfælde som databehandler for vores kunder. Det gælder fx i forbindelse med 

foretagelse af bogføring eller lønadministration for kunden. Det gælder derimod ikke, når Deloitte 

udfører revision eller leverer skatterådgivning. I de situationer, hvor Deloitte behandler persondata 

som databehandler for kunden, er kunden forpligtet til at sikre sig, at Deloitte formår at leve op til 

kravene i GDPR. 

Til brug herfor har Deloittes eksterne revisor afgivet en erklæring om Deloittes behandling af per-

sondata. I erklæringen redegør revisor for de processer, procedurer og kontroller, der er indført for 

at overholde GDPR, når Deloitte behandler persondata på kundernes vegne. Erklæringen vil blive 

opdateret hvert år inden udgangen af juni måned. Hvis du er kunde hos Deloitte og ønsker en kopi 

af erklæringen, er du velkommen til at rette henvendelse til din kontaktperson hos Deloitte.  

Erklæringen er baseret på en standard fra FSR-Danske Revisorer og har titlen ”Uafhængig revisors 

ISAE 3000-erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller rettet mod databeskyttelse og 

behandling af personoplysninger”. Du kan læse mere om erklæringen på FSR’s hjemmeside. 

Som alternativ til at indhente erklæringen kan du vælge at gennemføre en selvstændig kontrol af, 

hvordan Deloitte håndterer behandling af persondata.  

https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Persondataforordningen/Erklaering%20om%20persondata_210917
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2. ÅRL mv. 

2.1.  Nye regler, der træder i kraft for regnskabsåret 2018 

 Udvidet gennemgang – ny erklæring 

Erhvervsstyrelsen udsendte i foråret 2018 en ny erklæringsbekendtgørelse, der bl.a. indeholder 

ændringer til formuleringen af revisors erklæring om udvidet gennemgang 

De ændrede erklæringer skal anvendes for regnskaber med balancedag 30. juni 2018 eller senere. 

For kalenderårsregnskaber betyder det, at årsregnskaber for 2018 bliver første år med den nye er-

klæring.  

I hovedtræk er det følgende elementer i erklæringen, der bliver ændret: 

 Rækkefølgen i erklæringen om udvidet gennemgang bliver ændret, så den følger samme struk-

tur som revisionspåtegningen. Det vil sige, at konklusionsafsnittet præsenteres først i erklærin-

gen i modsætning til tidligere, hvor afsnittet var nederst i erklæringen. 

 Der er indført krav om særskilt afsnit om væsentlig usikkerhed ved fortsat drift, når dette vur-

deres relevant, ligesom det kendes fra revisionspåtegningen.  

 Nye regler for redegørelse for samfundsansvar 

Ændringer af årsregnskabsloven vedtaget i 2015 skærpede kravene til oplysninger om samfunds-

ansvar for for virksomheder i regnskabsklasse C stor og D (børsnoterede virksomheder og statslige 

aktieselskaber). De nye krav har været gældende for børsnoterede virksomheder med mere end 

500 ansatte for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere.  For regnskabsår, der be-

gynder 1. januar 2018, gælder de nye krav for alle virksomheder, der er omfattet af regnskabs-

klasse C stor, og for børsnoterede virksomheder med mindre end 500 medarbejdere.  

Nedenstående skema giver en kort oversigt over de hidtidige krav og de nye krav. De væsentligste 

nye krav er nærmere omtalt i nyhedsbrevet fra maj 2015 Ændring af årsregnskabsloven - betyder 

det noget for mit årsregnskab? 

Som det fremgår nedenfor, er kravene væsentlig skærpet. Hvis ikke arbejdet med de nye krav al-

lerede er startet, vil vi anbefale, at dette opprioriteres, da det ellers kan blive vanskeligt at få en 

rapportering i overensstemmelsen med de nye krav på plads inden årsafslutningen.  

 Hidtidige § 99a i ÅRL Ny § 99a i ÅRL 

Omfattede 

virksomheder 

Store virksomheder (ÅRL klasse C stor), børsnoterede virksomheder og stats-

lige aktieselskaber (ca. 1.100 danske virksomheder). 

Forretnings-

model 

Ingen specifikke krav. Krav om kort beskrivelse af virksomhedens 

forretningsmodel. 

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/aendring-aarsregnskabsloven.html
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/aendring-aarsregnskabsloven.html
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 Hidtidige § 99a i ÅRL Ny § 99a i ÅRL 

Rapporte-

ringsområder 

Samfundsansvar, herunder 

specifikt om menneskeret-

tigheder og klimapåvirkningen 

(ÅRL § 99a). 

 

 Miljø, herunder politik for at reducere klima-

påvirkningen ved virksomhedens aktivite-

ter. 

 Sociale forhold og medarbejderforhold. 

 Respekt for menneskerettigheder. 

 Anti-korruption og bestikkelse. 

Rapporte-

ringen omfat-

ter  

For samfundsansvar generelt 

samt specifikt for områderne 

menneskerettigheder og kli-

mapåvirkning: 

 Politikker for samfundsan-

svar. 

 Hvordan virksomheden om-

sætter sine politikker for 

samfundsansvar til hand-

ling. 

 Resultater og eventuelle 

forventninger til fremtiden. 

For hvert af ovenstående fire områder skal 

der rapporteres om: 

 Hvordan virksomheden omsætter sine poli-

tikker for samfundsansvar til handling. 

 Anvendte processer for nødvendig omhu 

(”due diligence”), hvis virksomheden an-

vender sådanne processer. 

 De væsentligste risici i relation til virksom-

hedens forretningsaktiviteter. 

 Eventuelle anvendte ikke-finansielle nøgle-

resultatindikatorer (non-financial key per-

formance indicators). 

 For hvert politikområde, jf. ovenfor, skal 

der oplyses om hvilke resultater, der er op-

nået som følge af arbejdet med samfunds-

ansvar, samt om forventninger til arbejdet 

fremover. 

Hvis virksom-

heden ikke 

har politikker 

Skal det oplyses (følg-eller-

oplys princip). 

Skal det oplyses og begrundes (følg-eller-for-

klar princip) for hvert enkelt af de fire anførte 

områder.  

 
 
Hvordan skal virksomheden rapportere om CSR? 

Der gælder samme muligheder for offentliggørelse som efter de hidtidige regler, dvs. at redegørel-

sen kan offentliggøres  

a) i ledelsesberetningen, 

b) i en supplerende beretning til årsrapporten, 

c) på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, eller 

d) efter internationale retningslinjer eller standarder. 

 

Erhvervsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2016 om offentliggørelse af en række redegø-

relser efter årsregnskabsloven indeholder nærmere krav til offentliggørelse jf. b) – d) ovenfor. Hvis 

rapportering sker efter internationale retningslinjer eller standarder, skal rapporten indeholde alle 

de oplysninger, som er krævet jf. ÅRL § 99a. 

  
Virksomheder fritaget for at medtage redegørelsen  

Undtagelserne for moder- og dattervirksomheder er uændrede, dvs.: 

 Modervirksomheder kan undlade at give oplysningerne, når de gives for koncernen som helhed.  

 Dattervirksomheder, som indgår i en koncern, kan undlade at give oplysningerne, hvis moder-

virksomheden opfylder oplysningskravene efter § 99a. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180521
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 Erhvervsstyrelsens udtalelse om virksomhedssammenslutninger  

Årsregnskabslovens rammebestemmelser om virksomhedssammenslutninger blev med lovændrin-

gen i 2015 tilpasset IFRS 3 Business Combinations på en række punkter. Loven blev ikke tilpasset 

fuldt ud til IFRS 3, idet loven fx fortsat kræver afskrivning af goodwill over den forventede brugs-

tid, hvor IFRS 3 alene kræver gennemførelse af en årlig nedskrivningstest. Endvidere er der en 

række forhold, som ikke er detailreguleret i lovens få overordnede rammebestemmelser, og hvor 

der er forskelle mellem den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger efter 

lovens hidtidige praksis og IFRS 3. Herudover kan der ifølge lovbemærkningerne på visse punkter 

være konflikt mellem IFRS 3 og EU-direktiverne, hvorfor Erhvervsstyrelsen skulle udsende en vej-

ledning, som skulle tydeliggøre forholdet mellem ÅRL og IFRS 3.  

I marts 2018 udsendte Erhvervsstyrelsen Udtalelse om forholdet mellem bestemmelserne om virk-

somhedssammenslutninger i årsregnskabsloven og IFRS (IFRS 3). Udtalelsen medfører, at IFRS 3 

fremover skal anvendes til fortolkning af årsregnskabslovens bestemmelser om virksomhedssam-

menslutninger i koncernregnskabet, og tillige i selskabsregnskaber ved erhvervelse af en virksom-

hed, der ikke er i selskabsform, hvilket medfører en række ændringer i forhold til hidtidig praksis 

under årsregnskabsloven. IFRS 3 kan dog ikke anvendes ved virksomhedens salg af kapitalandele, 

hvor virksomheden mister kontrol, men beholder en kapitalandel, der bliver en associeret virksom-

hed, idet IFRS 3 på dette punkt ikke er i overensstemmelse med direktiverne.  

Udtalelsen omhandler ikke indregning af kapitalandele efter indre værdis metode. Dette skyldes, at 

det fortsat ikke er afklaret, hverken under IFRS eller under årsregnskabsloven, om indre værdis 

metode skal anses som en konsolideringsmetode eller en værdiansættelsesmetode. Indtil der sker 

en afklaring, vil det være et valg af regnskabspraksis (inden for lovens rammer), om virksomheden 

anser indre værdis metode som en konsolideringsmetode eller en værdiansættelsesmetode. Efter 

Deloittes vurdering betyder det, at den hidtidige praksis under ÅRL kan videreføres, alternativt kan 

anvendes en metode, der svarer til den nye praksis jf. Erhvervsstyrelsens udtalelse.  

ÅRLs bestemmelser om virksomhedssammenslutninger er ens uanset virksomhedens regnskabs-

klasse, men af lovbemærkningerne og udtalelsen fremgår, at det ikke er hensigten, at virksomhe-

derne skal sætte sig ind i alle bestemmelserne i IFRS 3 i forbindelse med simple virksomhedssam-

menslutninger. I mere komplicerede virksomhedssammenslutninger skal IFRS 3 anvendes. 

Ikrafttræden 

Udtalelsen finder anvendelse for virksomhedssammenslutninger, som finder sted den 1. juli 2018 

eller senere. 

Udtalelsen kan anvendes med fuld tilbagevirkende kraft, herunder med tilpasning af sammenlig-

ningstal, jf. ÅRL § 51, eller med fremadrettet virkning. Det har været uklart, hvordan overgangsbe-

stemmelserne i udtalelsen skal anvendes. Efter Deloittes forståelse skal overgangsbestemmelserne 

anvendes som opsummeret nedenfor: 

 Virksomhedssammenslutninger gennemført den 1. januar 2016 eller senere kan tilpasses be-

stemmelserne i udtalelsen, uden at dette kræver, at udtalelsens bestemmelser generelt anven-

des med fuld tilbagevirkende kraft. For virksomhedssammenslutninger gennemført den 1. januar 

2016 eller senere skal ændringen dog i så fald ske senest i årsrapporten for 2018 (ved forskudt 

regnskabsår skal ændringen ske senest i 2018/19 - årsrapporter med afslutningsdato 30. juni 

2019).  

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/erhvervsstyrelsens_udtalelse_om_forholdet_mellem_aarsregnskabsloven_og_ifrs_3_0.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/erhvervsstyrelsens_udtalelse_om_forholdet_mellem_aarsregnskabsloven_og_ifrs_3_0.pdf
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Deloitte anbefaler, at denne mulighed anvendes til at tilpasse virksomhedssam-

menslutninger gennemført efter den 1.  januar 2016, medmindre konkrete forhold 

taler imod det. Bemærk det er vigtigt, at tilpasningen sker i 2018 årsrapporten.  

 Anvendelse af ændringerne med fuld tilbagevirkende kraft skal ske systematisk og konsekvent. 

Valg af denne mulighed betyder, at alle ændringer som følge af udtalelsen skal anvendes med 

tilbagevirkende kraft for alle virksomhedssammenslutninger, som virksomheden har gennemført 

i tidligere år. Det gælder også afledte effekter (fx indregning af negativ goodwill (badwill) og 

regulering af earn-out) af disse virksomhedssammenslutninger. 

 Ved implementering med fremadrettet virkning skal der i anvendt regnskabspraksis oplyses om 

”dobbelt regnskabspraksis”, hvis der anvendes forskellig praksis for ensartede transaktioner og 

særligt de afledte effekter. Endvidere skal der gives yderligere oplysninger, hvis det er nødven-

digt for at opfylde kravet om det retvisende billede. 

Læs mere om overgangsbestemmelserne i nyhed af 21. september 2018 på Deloitte.dk. 

Overblik over fremadrettet praksis under ÅRL 

Nedenfor har vi opsummeret de mest almindelige forhold, som ikke er detailreguleret i loven, og 

hvor der er forskelle mellem den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger i 

koncernregnskabet efter lovens hidtidige praksis og IFRS 3. Du kan læse mere om de enkelte em-

ner i nyhed af 21. marts 2018 på Deloitte.dk.  

 Behandling i koncernregnskabet 

Emne Praksis før  

lovændring 2015 

IFRS 3 og praksis under ÅRL 

fremadrettet 

Trinvis køb af kapi-

talandele: Regule-

ring af hidtidige ka-

pitalandele. 

Ved køb af yderligere kapitalan-

dele sker der som udgangspunkt 

ingen regulering af allerede er-

hvervede kapitalandele. Dog har 

det været muligt at opskrive den 

eksisterende kapitalandel over 

egenkapitalen. 

Ved køb af yderligere kapitalandele, 

hvorved der opnås kontrol, regule-

res den eksisterende kapitalandel til 

dagsværdi med indregning af værdi-

regulering i resultatopgørelsen (sva-

rer til, at kapitalandelen anses som 

solgt og købt på ny til dagsværdi).  

Trinvis køb af kapi-

talandele: Købe-

sumsallokering. 

Købesumsallokering sker alene af 

den tilkøbte andel (forholdsmæs-

sigt). 

Købesumsallokering sker på det 

tidspunkt, der opnås kontrol, base-

ret på dagsværdien af de kapitalan-

dele, som virksomheden ejer på det 

tidspunkt. 

Behandlingen af 

transaktionsomkost-

ninger ved erhver-

velse af en datter-

virksomhed. 

Indregnes i kostprisen for kapi-

talandelen og påvirker derfor op-

gørelse af goodwill/negativ good-

will. 

Omkostningsføres i takt med, at de 

afholdes. 

 

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/virksomhedssammenslutninger.html
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/virksomhedssammenslutninger-under-aarsregnskabsloven.html
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 Behandling i koncernregnskabet 

Emne Praksis før  

lovændring 2015 

IFRS 3 og praksis under ÅRL 

fremadrettet 

Købesumsallokering: 

Krav til identifikation 

af aktiver og forplig-

telser. 

Aktiver og forpligtelser, der op-

fylder definitionen på et aktiv el-

ler en forpligtelse, indregnes til 

dagsværdi på overtagelsestids-

punktet.  

Da goodwill skal afskrives under 

ÅRL, men ikke under IFRS, er 

der dog kun krav om særskilt 

udskillelse af immaterielle akti-

ver, der har en væsentlig indfly-

delse på præsentationen i balan-

cen og påvirkning på resultatop-

gørelse og egenkapital. 

Alle identificerbare aktiver og for-

pligtelser indregnes til dagsværdi på 

overtagelsestidspunktet.   

Under ÅRL vil der fortsat alene 

være krav om identifikation af im-

materielle aktiver, hvis det har en 

væsentlig indflydelse på præsenta-

tionen i balancen og/eller en væ-

sentlig påvirkning på resultatopgø-

relse og egenkapital.  

Købesumsallokering: 

Købers hensigt med 

erhvervelsen. 

Aktiver måles til dagsværdi, dog 

måles aktiver, som ikke forven-

tes anvendt, til nul eller skrotpri-

sen. 

Aktiver måles til dagsværdi, uden at 

der tages hensyn til købers hensigt. 

Købesumsallokering: 

Eventualforpligtel-

ser. 

Eventualforpligtelser indregnes 

ikke som forpligtelser i overta-

gelsesbalancen. 

Indregnes i overtagelsesbalancen, 

hvis dagsværdien kan måles pålide-

ligt. 

Goodwill ved køb af 

dattervirksomhed, 

hvor der er minori-

tetsinteresser. 

Goodwill indregnes alene vedrø-

rende den erhvervede andel. 

 

Valgmulighed mellem at indregne 

goodwill 1) af erhvervet andel eller 

2) af hele dattervirksomheden (100 

%), dvs. inkl. goodwill på minorite-

ten. Under ÅRL er det et valg af an-

vendt regnskabspraksis. Under IFRS 

kan der vælges transaktion for 

transaktion. 

Efterfølgende regu-

leringer af betingede 

købsvederlag (earn 

outs). 

 

Kostprisen korrigeres tidsube-

grænset med indregning af regu-

leringen som en korrektion til 

goodwill/negativ goodwill. Kor-

rektionen anses for ændring i 

regnskabsmæssigt skøn, som 

alene får fremadrettet virkning. 

Værdiregulering indregnes i resul-

tatopgørelsen. 

 

Korrektion af fejl og 

mangler i overtagel-

sesbalancen. 

 

Korrektion frem til udløbet af det 

efterfølgende regnskabsår efter 

overtagelsesåret. Korrektionen 

foretages med fremadrettet virk-

ning som en ændring af regn-

skabsmæssigt skøn.  

Korrektion af den foreløbige overta-

gelsesbalance i op til 12 måneder 

efter overtagelsestidspunktet med 

tilbagevirkende kraft og tilpasning 

af sammenligningstal, hvis relevant. 
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 Behandling i koncernregnskabet 

Emne Praksis før  

lovændring 2015 

IFRS 3 og praksis under ÅRL 

fremadrettet 

Køb og salg af mino-

ritetsinteresser, hvor 

kontrol bibeholdes. 

 

Udgangspunktet har været, at 

køb indregnes i balancen og at 

der ved salg indregnes ge-

vinst/tab i resultatopgørelsen. 

Indregning af køb og salg af mi-

noritetsinteresser direkte på 

egenkapitalen, jf. IFRS 3, har i 

praksis også været accepteret.  

Køb og salg af minoriteter indregnes 

i egenkapitalen (fremgår også af 

lovbemærkningerne til ÅRL). 

 

 

Salg af kapitalan-

dele, således at virk-

somheden mister 

kontrol, og kapital-

andelen i stedet for 

en dattervirksomhed 

bliver til en associe-

ret virksomhed. 

Salg af forholdsmæssig andel 

med opgørelse af gevinst/tab af 

den solgte andel. Den regn-

skabsmæssige værdi af den re-

sterende andel anvendes frem-

adrettet som udgangspunkt for 

regnskabsmæssig værdi ved ind-

regning af den associerede virk-

somhed til regnskabsmæssig in-

dre værdi. 

Praksis efter IFRS 3* anses ikke for 

at være forenelig med ÅRL, hvorfor 

praksis på dette punkt er uændret. 

 

Definition af en virk-

somhed. 

Når der etableres et moder-/dat-

terselskabsforhold, er der en 

virksomhedssammenslutning, 

uanset om aktiviteten i dattersel-

skabet udgør en virksomhed eller 

blot består af et eller nogle få 

aktiver. 

Erhvervelsen af et selskab udgør 

kun en virksomhedssammenslut-

ning, hvis aktiviteten i selskabet ud-

gør en virksomhed som defineret i 

IFRS 3. 

 

*Efter IFRS 3 beregnes gevinst/tab både på solgte og bibeholdte kapitalandele, og dagsværdien af de bibe-

holdte kapitalandele anvendes fremadrettet som udgangspunkt for ny kostpris. 

 Indsendelsesbekendtgørelsen og omgørelse af årsrapport 

Fra den 1. januar 2018 har det været muligt at omgøre en årsrapport, uden at indhente en tilla-

delse fra Erhvervsstyrelsen. Betingelserne for omgørelse forudsætter fortsat, at offentliggørelsen af 

en ny årsrapport er i regnskabsbrugernes interesse, som en nødvendig rettelse af væsentlige eller 

åbenbare fejl eller som berigtigelse af ulovlige forhold. Det er ikke tilladt at omgøre en årsrapport, 

hvor den nye omgjorte årsrapport indeholder nye oplysninger om, at årsregnskabet for det kom-

mende regnskabsår ikke skal revideres. 

Ved omgørelse af en årsrapport skal der sammen med den omgjorte årsrapport indsendes en rede-

gørelse for, hvorfor den tidligere indberettede årsrapport omgøres. Redegørelsen offentliggøres 

sammen med den omgjorte årsrapport. 

 E-signering af dokumenter via medarbejdersignatur – er også muligt for 

udenlandske statsborgere 

Virksomheder, hvor bestyrelsesmedlemmer og/eller direktionsmedlemmer er udenlandske stats-

borgere, kan med fordel anvende E-signering til underskrift af virksomhedens dokumenter som fx 

årsregnskabet, rapporteringen til bestyrelsen og ledelsens regnskabserklæring. Derved undgås den 

mere langsommelige proces med fremsendelse af dokumenter. 
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Skal udenlandske statsborgere eller danskere bosat i udlandet underskrive dokumenter, vil det 

være en klar fordel, at virksomheden udsteder en medarbejdersignatur til de personer, som skal E-

signere. Derved kan E-signering foretages nemt via link fra Penneo. Så er det helt slut med pen og 

papir.  

Det er virksomheden, som skal udstede medarbejdersignatur, og der findes en vejledning hertil på 

https://medarbejdersignatur.dk/. 

E-signering af dokumenter kan foretages ved brug af personlig NemID eller medarbejdersignatur. 

Medarbejdersignatur kan udstedes til og anvendes af alle medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer 

i virksomheden, mens personlig NemID kun kan anvendes af personer bosat i Danmark med dansk 

cpr-nr. Det er Deloittes anbefaling, at underskrifter foretaget i regi af en stilling i virksomheden bør 

foretages med medarbejdersignatur. 

 Bogføringsvejledning – supplement om elektronisk opbevaring mv. 

Erhvervsstyrelsen udsendte i maj 2018 et supplement til den eksisterende bogføringsvejledning, 

som erstatter den gældende vejlednings kapitel 7 og 9, for så vidt angår elektronisk opbevaring af 

regnskabsmateriale og offentlige myndigheders adgang til regnskabsmateriale.  

Det nye supplement til vejledningen tager udgangspunkt i de ændringer i bogføringslovens (BFL) 

§§ 12 og 15, der blev gennemført i 2015, og som betyder, at regnskabsmateriale under visse be-

tingelser kan opbevares i elektronisk form i udlandet uden forudgående ansøgning og dispensation.  

Vejledningen indeholder en nærmere beskrivelse af: 
 Kravene til elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale i ind- og udland, jf. BFL § 12, stk. 2, 

nr. 1-4,  
 myndighedernes adgang hertil, jf. BFL § 15, og 
 hvad der skal forstås ved udtrykket ”anerkendt filformat” i BFL § 12, stk. 2, nr. 4 og § 15, stk. 

3. 

 

Vejledningen har særlig fokus på koncernvirksomheder, som ønsker at samle bogføringen ét sted -  

i Danmark eller i udlandet. 

Deloitte anbefaler, at vejledningen anvendes, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt kravene til elektro-

nisk opbevaring af regnskabsmateriale er opfyldt, herunder myndighedernes adgang til regnskabs-

materiale. 

 Nøgletalsvejledningen er blevet digital  

Finansforeningen udsendte i november 2017 en opdateret nøgletalsvejledning, der for første gang 

alene udsendes digitalt og alene på engelsk. Den nye digitale nøgletalsvejledning er gældende fra 

1. november 2017. 

Den opdaterede nøgletalsvejledning har ikke ændret på definitionerne af de basale nøgletal, men 

der er tilføjet et afsnit om ikke-finansielle ESG (environmental, social and governance) nøgletal. 

Nøgletalsvejledningen vil fremadrettet blive opdateret cirka hvert halve år. Finansforeningen har 

oplyst, at man vil arbejde på at få tilføjet en funktion, så det er muligt at se ændringer i forhold til 

den forrige udgave. 

Som følge af det sene offentliggørelsestidspunkt for 2017 udgaven af nøgletalsvejledningen var der 

fortsat en del virksomheder, der refererede til nøgletalsvejledningen fra 2015 i årsrapporten for 

https://medarbejdersignatur.dk/
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/bogfoeringsvejledning_-_elektronisk_opbevaring_af_regnskabsmateriale_og_offentlige_myndigheders_adgang_hertil.pdf
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2017. Da vejledningen er blevet digital og løbende opdateres, anbefaler Deloitte, at der fremadret-

tet refereres til den gældende version af nøgletalsvejledningen, fx med følgende tekst: 

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens gældende 

version af ”Anbefalinger & Nøgletal”. 

Nøgletalsvejledningen er tilgængelig via Finansforeningens hjemmeside https://www.keyratios.org/ 

og adgang kræver tegning af et personligt abonnement. 

2.2.  Forslag til nye og ændrede regler  

 Lovforslag om ændringer til årsregnskabsloven 

Erhvervsministeren fremsatte den 14. november 2018 et lovforslag om ændring af årsregnskabslo-

ven. Lovforslaget indeholder en række ændringer til årsregnskabsloven, som har til formål at sikre 

en korrekt og hensigtsmæssig implementering af EU´s regnskabsdirektiv i årsregnskabsloven. End-

videre foreslås ændringer som sikrer, at de nye internationale regnskabsstandarder, IFRS 9 Finan-

cial Instruments, IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers og IFRS 16 Leases kan anven-

des til at udfylde lovens rammer – IFRS 9 dog alene i det omfang, standarden ikke er i konflikt 

med lovens ordlyd. 

Det foreslås, at ændringerne til årsregnskabsloven skal træde i kraft med virkning for regnskabsår, 

der begynder den 1. januar 2020 eller senere. Der er mulighed for at anvende ændringerne for 

regnskabsår, der slutter den 31. december 2018 eller senere, hvis anvendelsen sker systematisk 

og konsekvent. For kalenderårsrapporter kan ændringerne således anvendes i 2018 årsrapporten, 

og de skal anvendes senest i 2020 årsrapporten, forudsat lovforslaget vedtages.  

Anvendelse af IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16 til fortolkning af loven 

Vedtages lovforslaget, vil virksomheder, der aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven, kunne 

anvende IFRS 15 og IFRS 16 ved fortolkning af årsregnskabsloven. Virksomhederne vil endvidere 

på visse områder kunne anvende IFRS 9 til fortolkning af loven. Der er tale om en mulighed og 

ikke en pligt til at anvende de omtalte standarder til fortolkning af loven.  

Af lovbemærkningerne fremgår, at en virksomhed, der vælger at anvende IFRS 16, også skal an-

vende IFRS 15, da anvendelse af IFRS 16 forudsætter anvendelse af IFRS 15. En virksomhed, der 

vælger at anvende IFRS 15 fra fx 2018 kan dog vente til fx 2019 med at anvende IFRS 16. En virk-

somhed vil derimod ikke kunne anvende IFRS 16 før IFRS 15.   

Kravet om at anvende IFRS 15, hvis IFRS 16 anvendes, er et krav, der fremgår af over-

gangsbestemmelserne i IFRS. Det har primært betydning, hvis virksomheden indgår 

sale- and leaseback transaktioner. Det vil efter Deloittes vurdering være unødigt byrde-

fuldt, hvis virksomhederne i alle tilfælde skal anvende IFRS 15, såfremt de vælger at an-

vende IFRS 16 til fortolkning af loven.  

Muligheden for at anvende de nye IFRS’er og de særlige overgangsbestemmelser heri (se neden-

for), har især betydning for dattervirksomheder af modervirksomheder, der aflægger årsrapport 

efter IFRS. Disse dattervirksomheder vil dermed kunne undgå forskelle mellem rapporteringen til 

moderselskabet og deres egen årsrapport.  

https://www.keyratios.org/
https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L99/som_fremsat.htm
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IFRS 9 Financial Instruments  

Direktivet og ÅRL er bygget op omkring den tidligere standard for finansielle instrumenter, IAS 39. 

IFRS 9 kan derfor kun anvendes til at udfylde rammerne i loven i den udstrækning, der ikke opstår 

konflikt med lovens ordlyd.  

I lovbemærkningerne er omtalt to områder, hvor der kan være forskel på, om en virksomhed væl-

ger at anvende enten IFRS 9 eller IAS 39 til at udfylde lovens rammer:  

 Det ene område er i forhold til, hvornår der skal indregnes et tab på udlån. IFRS 9 tager i højere 

grad hensyn til forsigtighedsprincippet, idet der efter ”expected loss” modellen i IFRS 9 skal 

indregnes et forventet tab allerede ved lånets (eller tilgodehavendets) etablering, mens der efter 

IAS 39 først skal indregnes et tab, når der er objektive indikationer på, at debitor ikke kan 

overholde sine betalingsforpligtelser.   

 Det andet område vedrører en ny bestemmelse i loven om muligheden for at sikre ikke-finansielle 

aktiver (fx et varelager) og ikke-finansielle forpligtelser. Reglerne om sikring af ikke-finansielle 

aktiver og forpligtelser er lempet i IFRS 9 i forhold til IAS 39.  

Det skal bemærkes, at valg af IFRS 9 til at udfylde lovens rammer vil være et valg af regnskabs-

praksis. Dette indebærer jf. lovbemærkningerne, at valget skal være systematisk og konsekvent og 

omfatte alle de områder, hvor valg af IFRS 9 efter lovens ordlyd er muligt. Det betyder, at hvis for-

tolkning efter IFRS 9 vælges for fx sikring, så skal IFRS 9 også anvendes for indregning af tab på 

tilgodehavender. Da den anvendte regnskabspraksis for indregning af tab på udlån og tilgodeha-

vender samt regnskabsmæssig sikring kan have væsentlig betydning for årsrapporten, er det vig-

tigt at beskrivelsen heraf tilpasses den konkrete virksomheds forhold. 

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 

Der foreslås en enkelt tilpasning til lovens bestemmelse om anvendelse af produktionsmetoden 

(ÅRL § 83b), som er et krav for virksomheder i regnskabsklasse C og D. Tilpasningen betyder jf. 

lovbemærkningerne, at virksomhederne kan vælge at anvende IFRS 15 til fortolkning af lovens 

rammebestemmelser. Alternativt vil de tidligere standarder IAS 11 og IAS 18 stadig kunne bruges 

til at udfylde lovens rammer. Da den anvendte regnskabspraksis for indregning af omsætning har 

væsentlig betydning for årsrapporten, er det vigtigt at beskrivelsen heraf tilpasses den konkrete 

virksomheds forhold. 

IFRS 16 Leasing 

I lovforslaget foreslås også enkelte ændringer til ÅRL §§ 33 og 83a om indregning af leasede akti-

ver. Ændringerne betyder, at den nye leasingstandard (IFRS 16), hvorefter alle leasingaktiver med 

undtagelse af aktiver med lav værdi og kortfristede leasingkontrakter indregnes i balancen, kan anven-

des til at udfylde lovens rammer. Alternativt kan virksomhederne fortsat vælge at anvende den tid-

ligere standard IAS 17, hvor alene finansielt leasede aktiver indregnes i balancen. Valg af IFRS 16 

eller IAS 17 til fortolkning vil ligeledes være et valg af anvendt regnskabspraksis, som kan have 

væsentlig betydning for årsrapporten. Det er derfor vigtigt, at beskrivelsen tilpasses den valgte 

praksis. Hvis IFRS 16 anvendes, skal det fx fremgå, at alle leasingaktiver med undtagelse af aktiver 

med lav værdi og kortfristede leasingkontrakter indregnes i balancen (hvis disse lempelser tilvælges).  

Overgangsbestemmelser ved ændring af anvendt regnskabspraksis 

Tilpasning til IFRS 15 og IFRS 16 vil være en ændring af anvendt regnskabspraksis, der som ud-

gangspunkt skal ske med tilbagevirkende kraft og med tilpasning af sammenligningstal. Da æn-
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dring af praksis med tilbagevirkende kraft kan være meget byrdefuldt, idet det kan omfatte en for-

nyet vurdering af et stort antal kontrakter, foreslås, at de lempelige overgangsbestemmelser i IFRS 

15 og IFRS 16 ligeledes kan anvendes, såfremt IFRS 15 og IFRS 16 anvendes ved fortolkning af 

årsregnskabsloven. Det betyder, at der kun skal ske en fornyet vurdering af kontrakter, som ræk-

ker ind i det regnskabsår, hvor ændringen af regnskabspraksis sker. Kontrakter, som er afsluttet 

inden dette regnskabsår, skal følgelig ikke revurderes. En eventuel effekt af overgang til fortolk-

ning efter IFRS 15 og IFRS 16 indregnes på egenkapitalen primo overgangsåret, og sammenlig-

ningstal skal ikke tilpasses.   

Lovforslaget omtaler ikke overgangsregler vedrørende IFRS 9, hvilket efter Deloittes 

vurdering ikke er hensigtsmæssigt, idet anvendelse af IFRS 9 med tilbagevirkende kraft 

også kan være meget byrdefuldt. IFRS 9 indeholder visse lempelige overgangsregler, 

hvorefter effekten af overgang til IFRS 9 indregnes direkte på egenkapitalen primo over-

gangsåret uden tilpasning af sammenligningstal.  

Efter Deloittes opfattelse bør det i praksis være muligt at anvende samme løsning under 

ÅRL, blandt andet henset til, at det i praksis ofte vil være umuligt at undgå brug af viden 

opnået efterfølgende (”bagklogskab”) i forsøget på at tilvejebringe den nødvendige in-

formation til at ændre med tilbagevirkende kraft. 

 

Andre ændringer 

Lovforslaget indeholder en række andre ændringer til loven. I vores nyhedsbrev af november 2018 

på Deloitte.dk er ændringerne opsummeret med angivelse af, hvilke regnskabsklasser ændringerne 

vedrører.  

De væsentligste andre ændringer er efter Deloittes vurdering:  

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

indbetalt virksomhedskapital fremover skal indregnes som et tilgodehavende. 

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

delvist. 

 Der foreslås en ny affattelse af bestemmelsen om at oplyse om samfundsansvar, som indebærer 

en række præciseringer, enkelte nye krav, herunder krav om redegørelse for ikke-finansielle 

risici, og en undtagelsesmulighed for så vidt angår visse oplysninger, hvis offentliggørelse kan 

volde betydelig skade for virksomheden. 

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

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

ningskravene, skal fremover oplyse herom, herunder hvilken modervirksomhed, der har medta-

get redegørelsen, og hvor denne er offentliggjort. 

 Store børsnoterede virksomheder skal give en redegørelse om virksomhedens mangfoldigheds-

politik, der anvendes i forbindelse med sammensætningen af virksomhedens ledelse, for så vidt 

angår fx alder, køn eller uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund. 

 Det præciseres, at hvis en modervirksomhed ikke har valgt at rapportere om måltal og politikker 

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

koncernen. 

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/aarsregnskabsloven-lovforslag-nov-2018.html
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2.3.  Aktuelle problemstillinger  

I det følgende har vi opsummeret et udvalg af faglige problemstillinger, som Deloittes faggruppe 

ofte støder på. I overskriften er angivet ”ÅRL”, hvis spørgsmålet primært er relevant for virksom-

heder, der aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven, og ”ÅRL/IFRS”, hvis problemstillingen 

både kan være relevant for virksomheder, der aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven og 

IFRS. Da årsregnskabsloven fortolkes efter IFRS, vil de fleste spørgsmål, som er relevante for IFRS 

aflæggere, også kunne have en afsmittende effekt for særligt de store virksomheder, som aflægger 

årsrapport efter årsregnskabsloven.  

 Indplacering i regnskabsklasse efter frasalg af eneste dattervirksomhed 

(ÅRL) 

En modervirksomhed, der er omfattet af pligten til at aflægge koncernregnskab, skal som minimum 

aflægge koncernregnskab efter regnskabsklasse C, jf. årsregnskabslovens § 7, stk. 5, selv om mo-

dervirksomheden isoleret set er omfattet af regnskabsklasse B. 

Hvis modervirksomheden kun har én dattervirksomhed og afhænder dattervirksomheden i løbet af 

regnskabsåret, skal modervirksomheden ikke aflægge koncernregnskab, da der ikke er en koncern 

pr. balancedagen.  

Kravet om at aflægge koncernregnskab efter regnskabsklasse C, jf. § 7, stk. 5, er en særregel for 

koncerner. Efter frasalg af selskabets eneste dattervirksomhed skal virksomheden indplaceres i 

regnskabsklasse efter årsregnskabslovens § 7, stk. 1 uden hensyntagen til, at den i sammenlig-

ningsåret aflagde årsregnskab efter regnskabsklasse C grundet særreglen for koncerner (§ 7, stk. 

5). Det betyder, at hvis selskabet fortsat opfylder størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B, så 

kan selskabet aflægge årsrapport efter regnskabsklasse B for det regnskabsår, hvor dattervirksom-

heden frasælges. 

 Ny ferielov – med ikrafttræden 1. september 2020 (ÅRL/IFRS) 

Folketinget vedtog i januar 2018 en ny ferielov, som indeholder en ferieordning med fuld samtidig-

hedsferie. Det betyder, at ferie kan afholdes umiddelbart efter, at den er optjent. Det betyder 

også, at nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie i det første år af deres an-

sættelse. 

Alle lønmodtagere vil med den nye ferielov have ret til samme antal feriedage, som de har i dag, 

men principperne for optjening og afholdelse ændres. Ligeledes vil der fortsat være to former for 

feriebetaling, nemlig ferie med løn og ferietillæg eller ferie med feriegodtgørelse. Lønmodtagere, 

der er ansat månedsvis eller for længere tid (funktionæransatte), har ret til ferie med løn og ferie-

tillæg. Lønmodtagere, der ikke er ansat på funktionærvilkår (timelønnede), har ret til ferie med fe-

riegodtgørelse. Feriegodtgørelse indbetales løbende af arbejdsgiveren til FerieKonto og giver sæd-

vanligvis ikke anledning til væsentlige regnskabsmæssige problemstillinger. 

For at sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning sker så smidigt som 

muligt, indeholder den nye ferielov en "overgangsordning", som bl.a. betyder, at ét års optjent fe-

rie indefryses og først udbetales, når lønmodtageren har nået folkepensionsalderen jf. lov om social 

pension. Der er dog visse undtagelser fx i forbindelse med tilkendelse af førtidspension mv. 

De vedtagne love er: 

 Lov nr. 60 af 30/01/2018: Lov om ferie, og  

 Lov nr. 58 af 30/01/2018: Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198312
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198298
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Gældende optjeningsregler 

Efter den gældende ferielov kan ferie, der optjenes i kalenderåret fra 1. januar til 31. december, 

først afholdes i perioden fra 1. maj året efter til den efterfølgende 30. april. Der kan dermed gå op 

til 16 måneder, fra ferien optjenes, til ferien kan afholdes. 

Nye optjeningsregler 

Med den nye ferieordning optjener og afvikler lønmodtageren sin ferie på samme tid. Det betyder 

fx, at den ferie, der optjenes i februar måned, allerede kan afholdes i februar måned samme år. 

Ferien optjenes i perioden 1. september - 31. august året efter (ferieåret). Optjent ferie afholdes i 

løbet af ferieafholdelsesperioden, som omfatter ferieåret og de efterfølgende 4 måneder fra 

ferieårets udgang til kalenderårets udgang. Der er således 16 måneder til at afholde ferien. 

Endvidere kan arbejdsgiver og lønmodtager aftale, at lønmodtageren kan afholde betalt ferie, før 

den er optjent. Det giver den enkelte medarbejder øget fleksibilitet i forhold til afholdelse af ferie. 

Overgangsordning 

Ved overgangen til en ny ferieordning med samtidighed vil lønmodtagerne have optjent ferie efter 

de gældende regler, som endnu ikke er afholdt. Desuden vil de på overgangstidspunktet begynde 

at optjene ny ferie, som kan afholdes løbende i takt med optjeningen. Det vil medføre, at en 

lønmodtager ville kunne optjene to ferieårs - i alt ti ugers - ferie til samtidig afholdelse i det første 

år med samtidighedsferie. Da det vil have stor betydning for samfundsøkonomien og for 

arbejdsgivernes likviditet, hvis der skal ske betaling af op til ti ugers ferie i løbet af ét år, er der 

vedtaget en overgangsordning, som imødekommer disse udfordringer. Overgangsordningen 

betyder, at ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses indtil det 

tidspunkt, hvor lønmodtageren når folkepensionsalderen jf. lov om social pension. 

Ikrafttræden mv. 

Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020.  

Regnskabsmæssig betydning 

I kalenderårsrapporter 2019 får den nye lov og overgangsordningen betydning for opgørelse af fe-

riepengeforpligtelsen, idet der pr. 31. december 2019 er opsparet fire måneder til indefrysning, 

som skal indregnes i kalenderårsrapporten for 2019. De tilgodehavende feriemidler, som indefry-

ses, skal beregnes som 12,5 % af den ferieberettigede løn. Da feriepengeforpligtelsen efter den 

nuværende praksis ofte udgør mindre end 12,5 %, betyder det en stigning i feriepengeforpligtelsen 

for hhv. 2019 og 2020, afhængig af om virksomheden indbetaler til en arbejdsgiverbetalt pensions-

ordning for sine medarbejdere. 

Deloitte har udarbejdet et simpelt taleksempel, som viser, at den nye ferielov og overgangsordnin-

gen under visse forudsætninger kan medføre en væsentlig stigning i feriepengeforpligtelsen i 2019 

og 2020. Deloitte anbefaler derfor, at feriepengeforpligtelsen opgøres efter den eksakte metode i 

forbindelse med regnskabsafslutningen 2018, for at undgå for store reguleringer i forbindelse med 

implementering af den nye lov, hvor feriepengeforpligtelsen skal opgøres eksakt.  

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

i et nyhedsbrev. Som supplement hertil er der et simpelt taleksempel samt et webinar om hoved-

principperne i den nye ferielov.  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/Markets/Ny-ferielov-beregninger.pdf
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/markets/articles/ny-ferielov-2020.html
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 Indregning af feriepengeforpligtelse vedrørende direktionen (ÅRL/IFRS) 

Direktører er ikke omfattet af ferieloven. Direktørens ret til at afholde betalt ferie reguleres i direk-

tørkontrakten. Hvis det fremgår af direktørkontrakten, at direktøren har ret til ferie i henhold til fe-

rieloven, skal der indregnes feriepengeforpligtelse vedrørende direktøren.  

Hvis det ikke er aftalt, at direktøren har ret til at afholde ferie i henhold til ferieloven, skal der 

alene indregnes feriepengeforpligtelse, hvis direktøren opsparer retten til ferie i ét år til afholdelse i 

et andet år, eller hvis direktøren har ret til godtgørelse ved fratrædelse. Dette skal vurderes kon-

kret ud fra direktørens ansættelseskontrakt. 

Hvis direktøren har ret til afholdelse af sædvanlig ferie fra det tidspunkt, vedkommende tiltræder, 

uanset ansættelsesperiode, skal der ikke indregnes feriepengeforpligtelse. Hvis direktøren fx tiltræ-

der 1. april 2018 og kan afholde betalt sommerferie i juli 2018, så opsparer direktøren ikke ret til 

ferie, og der skal derfor ikke indregnes feriepengeforpligtelse vedrørende direktøren.  

 Oplysning om ledelsesvederlag (ÅRL) 

Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal angive det samlede vederlag m.v. for regnskabsåret til 

nuværende og forhenværende medlemmer af ledelsen for deres funktion fordelt på hvert ledelses-

organ. I koncernregnskabet skal der tilsvarende gives oplysninger om ledelsesvederlag.  

Oplysningskravet om ledelsesvederlag giver anledning til en del spørgsmål, og nedenfor er ud-

valgte problemstillinger behandlet. 

Undtagelsesmuligheder 

Oplysninger om ledelsesvederlag kan, hvis det vil føre til, at der vises beløb for et enkelt medlem 

af en ledelseskategori: 

 angives samlet for to kategorier, eller 

 udelades, hvis kun én kategori modtager vederlag m.v., pension eller særligt incitamentspro-
gram. 

Der gælder ikke noget væsentlighedskriterium. Hvis fx en direktør modtager vederlag, og bestyrel-

sen modtager et meget beskedent beløb, kan oplysningerne ikke udelades med henvisning til, at 

kun én kategori modtager vederlag, men oplysningerne kan angives samlet for de to kategorier.  

Hvis et ledelsesmedlem i selskab A er aflønnet af et andet koncernselskab for ledelsesmedlemmets 

funktion i A, skal dette ledelsesmedlems vederlag oplyses i selskab A, jf. nedenfor, og indgå i vur-

dering af, om undtagelsen kan anvendes. Hvis et datterselskab således har to direktører, hvoraf 

den ene aflønnes af selskabet og den anden af moderselskabet, kan undtagelsen om udeladelse 

ikke anvendes. 

Hvis et selskab i løbet af året har erstattet sin direktør med en ny direktør, er der to direktører, der 

har modtaget vederlag i det pågældende år, hvorfor undtagelsen om udeladelse ligeledes ikke kan 

anvendes.  

Lønrelaterede goder 

Værdien af lønrelaterede goder, fx fri bil, kantine, telefon m.v. skal indgå i de beløb, der oplyses 

som personaleomkostninger og ledelsesvederlag, hvis værdien heraf ikke er helt ubetydelig i for-

hold til selskabsdeltageres eller tredjemands kontrolinteresse. Det er ikke de skattemæssige vær-

dier af goderne, som skal oplyses, men virksomhedens samlede faktiske omkostninger. Virksomhe-

den skal sørge for, at der i bogføringen kan fremfindes oplysninger til brug for specifikationen. Hvis 
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virksomheden ejer biler, der stilles til rådighed, vil omkostningerne stå forskellige steder i bogførin-

gen, fx bilomkostninger og afskrivninger. Hvis virksomheden ikke kan opgøre de faktiske omkost-

ninger, kan skattesatser anvendes som skøn, hvis de ikke vurderes at afvige væsentligt fra de fak-

tiske omkostninger.  

I tillæg til noten over vederlag kan eventuelt oplyses, at tallet indeholder værdi af fri bil og/eller 

andre personalegoder. 

Oplysninger, hvis en virksomhed ikke betaler vederlag til sin ledelse 

Der kan være situationer, hvor en virksomhed ikke udbetaler vederlag til et eller flere ledelsesmed-

lemmer. Det kan fx være, hvis ledelsen modtager vederlag fra en modervirksomhed, hvor der be-

tales et administrationsbidrag til modervirksomheden til dækning heraf. En anden situation kunne 

være, hvis et bestyrelsesmedlem sidder i bestyrelsen på vegne af en udenlandsk ejer, og bestyrel-

sesmedlemmet i stedet modtager vederlag som en integreret del af sin aflønning i den udenlandske 

modervirksomhed.  

Forventningen er, at et ledelsesmedlem, der er anmeldt til Erhvervsstyrelsen, modtager et veder-

lag, medmindre det er et tomt selskab eller et selskab med særdeles begrænset aktivitet. ÅRL for-

udsætter, at det beløb, der må anses som det korrekte vederlag for ledelsesfunktionen, også oply-

ses i årsregnskabet. Det gælder, uanset om vederlag udbetales fra en anden koncernvirksomhed, 

og uanset om der sker afregning herfor. Det er kun, hvis ledelsesmedlemmet slet ikke modtager 

vederlag eller arbejdsindsatsen er helt ubetydelig, at der ikke skal oplyses noget.  

Det betyder fx, at hvis et ledelsesmedlem i en dattervirksomhed aflønnes af modervirksomheden, 

så skal dattervirksomheden angive det beløb, som modervirksomheden afholder til ledelsesmed-

lemmet, som en del af vederlagsnoten. Det gælder, uanset om dattervirksomheden betaler beløbet 

til moderselskabet. I tilknytning til beløbsoplysningen skal oplyses, at vederlaget afholdes af mo-

dervirksomheden. Modervirksomhedens årsrapport skal ikke indeholde oplysninger om ledelsesve-

derlag, som modervirksomheden har betalt til dattervirksomhedens ledelse. 

Oplysning om ledelsesvederlag i koncernregnskabet 

I koncernregnskabet skal der gives oplysninger om det samlede ledelsesvederlag. Det er vigtigt at 

være opmærksom på, at de beløb, der skal indgå i noten for koncernregnskabet, er:  

 Vederlag til personer, som sidder i ledelsen i modervirksomheden. 

 Vederlag, som de enkelte personer i moderselskabets ledelse samlet set får udbetalt for alle den 

enkeltes ledelsesfunktioner i koncernvirksomhederne, uanset om det udbetales fra moderselska-

bet eller et datterselskab. 

Ledelsesvederlag til et medlem af datterselskabets ledelse, som ikke sidder i ledelsen i modersel-

skabet, skal ikke indgå i vederlagsoplysningen i koncernregnskabet.  

 Klassifikation af kassekredit som negative likvider i pengestrømsopgørel-

sen (ÅRL/IFRS) 

I henhold til IAS 7, afsnit 8, kan kortfristede kreditfaciliteter, som skal tilbagebetales på anfordring 

(er ”repayable on demand”), og som indgår i virksomhedens løbende likviditetsstyring, præsente-

res som en del af likviderne i pengestrømsopgørelsen. Sådanne kreditfaciliteter er karakteriseret 

ved, at de ofte svinger mellem at være positive (indestående) eller negative (træk på kreditten). 
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Regnskabskontrollen har offentliggjort en afgørelse, hvor Erhvervsstyrelsen påtalte, at kortfristede 

kreditfaciliteter var klassificeret som negative likvider i pengestrømsopgørelsen, selvom alle forud-

sætningerne for klassifikation som likvider i pengestrømsopgørelsen, jf. IAS 7, afsnit 8, ikke var 

opfyldte. Dette skyldes, at der var knyttet kortere opsigelsesvarsler til kreditfaciliteterne, hvorfor 

kreditfaciliteterne ikke skulle tilbagebetales ”på anfordring”. Sagsresuméet er meget kortfattet, 

hvorfor det er vanskeligt at vurdere, hvad der helt præcist skal forstås ved ”kortere opsigelsesvars-

ler”, og hvordan disse skal fortolkes i en dansk kontekst, hvor det tidligere er blevet fremført, at en 

bank næppe vil kunne håndhæve en opsigelsesmulighed med mindre end formentlig ca. 14 dages 

varsel.  

Det er en udbredt praksis at præsentere fx en almindelig kassekredit som en del af likviderne i 

pengestrømsopgørelsen – og i mange tilfælde måske som virksomhedens eneste likvidpost. Det vil 

derfor have stor betydning for en lang række danske virksomheder (store som små), hvis ”re-

payable on demand” (jf. IAS 7, afsnit 8) skal forstås så bogstaveligt, at banken skal have mulighed 

for at opsige en kredit med ganske få dages varsel, og hvis dette kriterie i sig selv skal udelukke en 

klassifikation som likvider, uanset om kreditten i øvrigt indgår i virksomhedens likviditetsstyring, 

og uanset om den fluktuerer mellem at være negativ og positiv. 

Indtil der eventuelt måtte komme en afklaring af forholdet, er det Deloittes opfattelse, at vurde-

ringen af, om en kredit kan opsiges ”på anfordring”, skal foretages under hensyntagen til, hvad der 

konkret måtte være aftalt i den pågældende kreditaftale eller – hvis aftalen ikke indeholder speci-

fikke opsigelsesbestemmelser – på baggrund af, hvorledes begrebet generelt må forventes at blive 

fortolket i en dansk kontekst, jf. ovenfor. 

 Undlade oplysninger om dattervirksomheder mv. med henvisning til over-

liggende koncern (ÅRL) 

Modervirksomheder i regnskabsklasse C og D skal for hver dattervirksomhed og associeret virk-

somhed oplyse om størrelsen af virksomhedens egenkapital og resultat ifølge den senest god-

kendte årsrapport (ÅRL § 97a). Oplysningerne kan undlades, hvis: 

1) Den pågældende dattervirksomhed eller associerede virksomhed ikke er forpligtet til at offent-

liggøre årsrapport, og virksomheden ejer mindre end 50 pct. af egenkapitalen, 

2) den pågældende dattervirksomheds eller associerede virksomheds regnskab indgår ved konsoli-

dering i virksomhedens koncernregnskab, eller 

3) virksomheden indregner kapitalandelene i den pågældende dattervirksomhed eller associerede 

virksomhed til dennes regnskabsmæssige indre værdi. 

Hvis en modervirksomhed M indregner datter- og associerede virksomheder efter kostprismetoden 

og undlader at udarbejde koncernregnskab med henvisning til, at den indgår i et overliggende kon-

cernregnskab, jf. ÅRL § 112, er spørgsmålet, om oplysningerne kan udelades med henvisning til 

pkt. 2 ovenfor.  

Ud fra bestemmelsens ordlyd kan undtagelsesmuligheden ikke umiddelbart anvendes, da den ”virk-

somhed”, der omtales i pkt. 2, må skulle forstås som ”den regnskabsaflæggende ejervirksomhed”. 

Det er dog Deloittes opfattelse, at undtagelsesmuligheden kan anvendes, hvis M indgår i et overlig-

gende koncernregnskab med henvisning til § 112. Dette begrundes med en formålsfortolkning af 

lovteksten og den underliggende direktivbestemmelse samt det forhold, at hvis § 112 anvendes, 

træder det overliggende koncernregnskab i stedet for det koncernregnskab, der skulle have været 

udarbejdet på underkoncernniveau (af M). 
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En af forudsætningerne for at anvende § 112 er, at koncernregnskabet for den højere liggende 

koncern er offentligt tilgængeligt samtidig og sammen med årsregnskabet for underkoncernen. 

 Ledelsesberetning - forventninger til det kommende år (ÅRL/IFRS)  

Af ÅRL § 99 fremgår, at ledelsesberetningen for selskaber omfattet af regnskabsklasse C eller D 

blandt andet skal beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger 

og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen. Det gælder ligeledes for selska-

ber omfattet af regnskabsklasse B, hvis de frivilligt medtager oplysninger om fremtiden i ledelses-

beretningen. Loven er imidlertid ikke klar med hensyn til, hvordan den forventede udvikling skal 

beskrives. 

Erhvervsstyrelsen gav i 2013 i et julebrev udtryk for, at udtryk som “et positivt resultat før skat” 

var meget bredt formuleret. For at opfylde kravene til oplysning om forventet udvikling i ÅRL § 99 

skulle der som minimum anføres et interval for resultatforventningen, men det ville også være ac-

ceptabelt at anføre en ”forventning om uændret resultat”, eller ”i størrelsesordenen xxx kr.”. Det 

afgørende er således, at virksomheden søger at guide læseren og ikke fremkommer med en åben 

udmelding som fx ”mindst xxx kr.” eller ”et betydeligt bedre resultat”. 

Af kommentaren til årsregnskabsloven1 fremgår, at kravet om oplysning gælder forventningerne til 

såvel den driftsmæssige som den likviditetsmæssige udvikling i virksomheden, herunder også ud-

viklingen i aktivitetsomfanget og dermed planlagte eller allerede besluttede investeringer. 

Deloitte er enig i, at det giver mest værdi for regnskabslæserne at give en beskrivelse, 

som opfylder ovennævnte krav. For at undgå den fortsat varierede praksis vil det efter 

Deloittes vurdering være hensigtsmæssigt, hvis der indarbejdes mere præcise krav i års-

regnskabsloven ved en kommende lovændring. 

 Små holdingvirksomheder – udvidet gennemgang mv.  (ÅRL) 

Virksomheder i regnskabsklasse B kan under visse forudsætninger lade sit årsregnskab revidere 

efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet gennemgang) eller helt 

undlade revision. En forudsætning for, at holdingvirksomheder kan anvende reglerne om fravalg af 

revision og om udvidet gennemgang, er, at virksomheden og de virksomheder, som den ejer kapi-

talandele i og har bestemmende eller betydelig indflydelse over, ikke sammenlagt overstiger ne-

denstående størrelsesgrænser i to på hinanden følgende år. 

Ved opgørelse af størrelsesgrænserne for, hvornår en ”holdingvirksomhed” kan fravælge revision 

eller kan vælge udvidet gennemgang, skal nettoomsætning og balancesum opgøres: 

a) På konsolideret niveau, dvs. efter interne elimineringer og udligning af kapitalandele, eller 

b) Før interne elimineringer og udligning af kapitalandele - i så fald tillægge lovens størrelsesgræn-

ser 20 %.   

Følgende skal indgå med 100 % ved opgørelse af størrelsesgrænser, uanset faktisk ejerandel: 

 Dattervirksomheder samt dattervirksomheders dattervirksomheder og associerede virksomheder 

                                                
1 Årsrapporten - kommentarer til årsregnskabslovens bestemmelser, 7. udgave 2016 af Henrik Steffensen, 
Lykke Skødt, Jan-Christian Nilsen og Jan Fedders 
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 Associerede virksomheder. Associerede virksomheders dattervirksomheder og associerede virk-

somheder medregnes ikke. 

Ved brug af metode a) omtalt ovenfor skal der foretages 100 % eliminering af transaktioner med 

både dattervirksomheder og associerede virksomheder. 

Størrelsesgrænser ”Holdingvirksomhed” 

efter eliminering  

”Holdingvirksomhed” før 

eliminering  

Fravalg af revision   

Balancesum (mio. kr.) 4 4,8 

Nettoomsætninga) (mio. kr.) 8 9,6 

Antal ansatte 12 12 

Valg af udvidet gennemgangb)    

Balancesum (mio. kr.) 44 52,8 

Nettoomsætning (mio. kr.) 89 106,8 

Antal ansatte 50 50 

a) Kapitalindtægter skal indgå ved opgørelsen af nettoomsætningen, hvis kapitalindtægter mindst svarer til 

nettoomsætningen.  

b) Størrelsesgrænser for ”Holdingvirksomhed” efter eliminering svarer til størrelsesgrænser for klasse B 
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3. IFRS 

3.1. Nye og ændrede internationale regnskabsstandarder mv., der træ-
der i kraft for regnskabsåret 2018 

 Improvements to IFRSs (2014-2016 Cycle) 

IASB udsendte i december 2016 Annual Improvements to IFRS Standards 2014–2016 Cycle, som 

indeholder ændringer til IFRS 1 og IAS 28, som gælder for regnskabsår, der begynder den 1. ja-

nuar 2018 eller senere:  

Annual Improvements to IFRSs 2014-2016 Cycle 

IFRS/IAS Omhandler 

IFRS 1 First-time 

Adoption of Inter-

national Financial 

Reporting Stand-

ards 

Midlertidige lempelser ved førstegangsanvendelse af IFRS, som ikke læn-

gere er relevante, er slettet. 

IAS 28 Invest-

ments in Associ-

ates and Joint 

Ventures 

Venturekapitalorganisationer og investeringsselskaber kan vælge at måle 

investeringer i associerede virksomheder og joint ventures til dagsværdi 

med indregning af værdireguleringer i resultatopgørelsen. Det præciseres, 

at dette valg kan ske investering for investering ved første indregning.  

 

Læs mere i IFRS in Focus fra december 2016. 

 IAS 40 Investment Property 

IASB udsendte i december 2016 ændringer til IAS 40 Investment Property, som præciserer, at 

overførsel til eller fra investeringsejendomme kun skal ske, når der sker en ændring i brugen af 

ejendommen. 

Efter IAS 40 skal der ske overførsel til eller fra investeringsejendomme, når der ændres i ejendom-

menes anvendelse. Eksempelvis overføres investeringsejendomme til domicilejendomme, hvis virk-

somheden overgår til at bruge ejendommen selv. IASB præciserer, at der kun kan ske overførsel, 

hvis det kan dokumenteres, at der er sket en ændring i brugen af ejendommen. Ledelsens hensigt 

om at ændre anvendelsen af ejendommen er således ikke tilstrækkelig. 

Standarden indeholder en liste med situationer, hvor der kan anses at være sket en ændring i 

ejendommens anvendelse. Det er præciseret, at denne liste ikke er en udtømmende liste, men en 

liste med eksempler.  

Ændringerne skal implementeres med fremadrettet virkning for regnskabsår, der begynder 1. ja-

nuar 2018 eller senere. De kan dog vælges implementeret med tilbagevirkende kraft, hvis de for-

nødne informationer hertil var tilgængelige i tidligere regnskabsperioder - det vil sige uden brug af 

viden opnået efterfølgende (”bagklogskab”). Tidligere anvendelse er tilladt. 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2016/interpretation-amendments
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Læs mere i IFRS in Focus fra december 2016. 

 IFRS 2: Præcisering af områder med fortolkningstvivl 

IASB har i juni 2016 udsendt ændringer af IFRS 2 Share-based Payment, som har til formål at 

præcisere og ændre tre områder, hvor der har været fortolkningstvivl. Ændringerne omfatter føl-

gende områder: 

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 tid-

ligere fremgået, hvordan optjeningsbetingelser (vesting conditions) skal påvirke målingen af dags-

værdien. Ændringen præciserer, at effekten af både optjeningsbetingelser og andre betingelser 

(”ikke-optjeningsbetingelser”) skal følge den samme fremgangsmåde, som anvendes for egenkapi-

talordninger. Det betyder, at der skal tages hensyn til markedsbaserede resultatbetingelser og 

”ikke-optjeningsbetingelser” (non-vesting conditions) ved opgørelse af dagsværdien. Der skal ikke 

tages hensyn til arbejdsbetingelser og ikke-markedsbaserede betingelser ved opgørelse af dags-

værdien. Arbejdsbetingelser og ikke-markedsbaserede betingelser indgår ved opgørelse af skøn 

over antallet af egenkapitalinstrumetner, der forventes optjent.  

Klassifikation af aktiebaseret vederlæggelse med afregning netto efter skat 

Ændringen præciserer, 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 

Ændringen præciserer, at ved ændring af betingelserne, således at en aktiebaseret vederlæggelse 

ændrer klassifikation fra en gældsordning til en egenkapitalordning, skal indregning af gældsord-

ningen som en forpligtelse ophøre pr. den dato, hvor betingelserne ændres. Egenkapitalordningen 

måles til dagsværdien af de tildelte egenkapitalinstrumenter pr. ændringsdatoen. Den andel af 

egenkapitalinstrumenterne, der er optjent, indregnes som en forøgelse af egenkapitalen.  

Ikrafttræden 

Ændringerne skal implementeres med fremadrettet virkning for regnskabsår, der begynder 1. ja-

nuar 2018 eller senere. De kan dog vælges implementeret med tilbagevirkende kraft, hvis de for-

nødne informationer hertil var tilgængelige i tidligere regnskabsperioder. Det vil sige, at regnskabs-

mæssige skøn og vurderinger relateret til tidligere regnskabsperioder ikke må være baseret på vi-

den, som først er opnået senere (”bagklogskab”). Tidligere anvendelse er tilladt. Der er ikke krav 

om at tilpasse sammenligningstal. 

Læs mere i IFRS in Focus fra juni 2016. 

 IFRS 9 Financial Instruments  

IASB udsendte i juli 2014 den endelige version af IFRS 9 Financial Instruments. Hovedpunkterne i 

den endelige standard kan opsummeres således: 

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.  

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2016/interpretation-amendments
http://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2016/ifrs-2
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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 ren-

ter heraf (contractual cash flow test),  

skal aktivet henføres til kategorien ”amortiseret kostpris”, og dermed efter første indregning måles 

til amortiseret kostpris. 

Med udsendelsen af den endelige IFRS 9 i juli 2014 tilføjede IASB en yderligere kategori vedrø-

rende finansielle aktiver, som opfylder contractual cash flow test, jf. pkt. 2 ovenfor, men som ind-

går i en forretningsmodel, hvis formål det er både at inddrive de kontraktlige pengestrømme og at 

sælge det finansielle aktiv (FVTOCI-fordringer). 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 totalind-

komst. Ved salg af aktivet eller reklassifikation til kategorien ”Dagsværdi via resultatet (FVTPL)” 

recirkuleres beløb, der er indregnet i anden totalindkomst, til resultatet. Herved opnås, at beløb 

indregnet i resultatopgørelsen svarer til en behandling til amortiseret kostpris, mens det indreg-

nede beløb i balancen afspejler aktivets dagsværdi. 

Aktiver, som ikke hører til en af ovennævnte to kategorier, klassificeres som finansielle aktiver til 

dagsværdi via resultatet (FVTPL), som løbende måles til dagsværdi, med alle værdiændringer ind-

regnet i resultatopgørelsen. 

Egenkapitalinstrumenter, som ikke besiddes med handel for øje, kan dog ved første indregning 

uigenkaldeligt klassificeres som måling til dagsværdi via anden totalindkomst (FVTOCI). For aktiver 

i denne kategori indregnes alle realiserede og urealiserede værdireguleringer (inkl. valutakursregu-

leringer) i anden totalindkomst, uden efterfølgende recirkulering til resultatet, når indregning af ak-

tivet ophører.  

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

1. Amortiseret kostpris 

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

3. Dagsværdi med værdiregulering via resultatopgørelsen (FVTPL) 

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

Klassifikation af finansielle forpligtelser 

Størstedelen af bestemmelserne i IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement 

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 ak-

tier i visse tilfælde kunne måles til kostpris, ophæves. Ifølge IFRS 9 skal alle afledte finansielle 

instrumenter således måles til dagsværdi. 
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 Virksomheder, som vælger at måle finansielle forpligtelser til dagsværdi (dagsværdioptionen), 

skal efter IFRS 9 indregne den del af periodens ændring i dagsværdi, som kan henføres til æn-

dringer 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. 

Sikring 

IFRS 9 ændrer i væsentlig grad bestemmelserne vedrørende regnskabsmæssig sikring i forhold til 

IAS 39. Ændringerne giver bl.a. virksomhederne mulighed for bedre at afspejle deres risikosty-

ringsaktiviteter i regnskabet, da der med ændringen bliver større overensstemmelse mellem den 

økonomiske virkning af sikringsaktiviteterne og den regnskabsmæssige præsentation heraf. Læs 

mere om baggrunden for ændringerne på IASPlus.  

De væsentligste 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 sikring af nettopositioner. 

 Omfanget af finansielle instrumenter, der kan anvendes som sikringsinstrumenter, øges, fx 

brug af finansielle instrumenter, der ikke er derivater, til sikring af andet end valutakursrisiko, 

når blot instrumentet måles til dagsværdi via resultatet. 

 Mulighed for at indregne omkostninger ved sikring i form af tidsværdi af optioner, forward ele-

ment i forward kontrakter samt basis spread i valutakontrakter i anden totalindkomst med ef-

terfølgende recirkulering til resultatopgørelsen, når den sikrede transaktion gennemføres, hhv. 

over den periode, som sikringen dækker. Dette indregnes iht. IAS 39 i resultatopgørelsen som 

ineffektivitet. 

 Bestemmelser vedrørende sikringseffektivitet ændres, således at de i højere grad afspejler den 

økonomiske sammenhæng mellem det sikrede og sikringsinstrumentet. 

 Der indføres øgede krav til oplysning om virksomhedens risikostyring, pengestrømme fra sik-

ringsaktiviteter og regnskabets påvirkning fra regnskabsmæssig sikring. 

Værdiforringelse af finansielle aktiver 

IFRS 9 introducerer en mere fremadskuende måling af værdiforringelse på finansielle aktiver, som 

tager udgangspunkt i et forventet-tab-princip, i modsætning til IAS 39, som er baseret på et prin-

cip om faktisk indtrufne tab. 

Hensættelse til tab opgøres således løbende fra tidspunktet for første indregning med et beløb sva-

rende til: 

 forventede tab på aktivet i hele aktivets levetid vægtet med sandsynligheden for, at låntager 

misligholder mellemværendet inden for de næste 12 måneder (12-month expected credit los-

ses), eller 

 forventede tab på aktivet i hele aktivets levetid vægtet med sandsynligheden for, at låntager 

misligholder mellemværendet i hele aktivets levetid (full lifetime expected credit losses). 

http://www.iasplus.com/en/news/2013/11/iasb-finalises-ifrs-9-chapter-on-general-hedge-accounting
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Der skal foretages hensættelse svarende til forventede tab i hele aktivets levetid for aktiver, hvor 

kreditrisikoen er øget betydeligt siden aktivets første indregning, samt for tilgodehavender fra salg 

af varer og tjenesteydelser, som ikke indeholder et finansieringselement ifølge IFRS 15 Revenue 

from Contracts with Customers. Det antages, at kreditrisikoen er væsentligt forøget, hvis aktivet er 

overforfaldent med mere end 30 dage.  

Virksomheden kan vælge at hensætte til ”full lifetime expected credit losses” for leasingtilgodeha-

vender og tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, som indeholder et finansieringsele-

ment ifølge IFRS 15. 

For øvrige finansielle aktiver foretages hensættelse baseret på ”12-month expected credit losses”.  

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 bruttoud-

lånet. 

2. Kreditrisikoen er væsentligt forøget, men der er ikke objektiv indikation på værdiforringelse – 

renteberegning af bruttoudlånet. 

3. Der er objektiv indikation på værdiforringelse – renteberegning af nettoværdien (dvs. regn-

skabsmæssig værdi inklusiv hensættelse til tab). 

Når information om faktorer og indikatorer, som indgår i vurderingen af, om kreditrisikoen er bety-

deligt 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 af IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures 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 og yderligere information 

IFRS 9 gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2018 eller senere, med mulighed for før-

tidsimplementering. Virksomhederne kan dog vælge at anvende bestemmelserne i IAS 39 vedrø-

rende sikring, også efter at IFRS 9 er implementeret, indtil IASB har færdiggjort projektet vedrø-

rende makrosikring. IFRS 9 skal som udgangspunkt implementeres med tilbagevirkende kraft, dog 

er der en række lempelser hertil, fx vedrørende tilfælde, hvor det ikke er er praktisk muligt at op-

gøre effekten med tilbagevirkende effekt. Der er ikke krav om tilpasning af sammenligningstal. 
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Hvis sammenligningstal ikke tilpasses, skal effekten indregnes direkte i egenkapitalen primo imple-

menteringsåret. 

Læs mere i IFRS in Focus fra juli 2014. Se også vores danske IFRS webcast med en kort introduk-

tion til IFRS 9, eller video/podcast (IFRS 9 Financial Instruments og Impact of IFRS 9 on banking 

industry) med vores globale eksperter, som gennemgår de nye regler. 

 IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers  

IASB udsendte i maj 2014 en ny standard om omsætning, IFRS 15 Revenue from Contracts with 

Customers. Omsætning er sædvanligvis et af de vigtigste tal i regnskabet, og der har længe - især 

i udlandet - været diskussioner om opgørelsen af omsætningen, der præsenteres i resultatopgørel-

sen. IFRS 15 kan medføre betydelige ændringer i forhold til nuværende praksis, bl.a. inden for 

brancher som telekommunikation, teknologi og opførelse af fast ejendom. 

IFRS 15 indeholder én enkelt - men samtidig omfattende - model for indregning af omsætning og 

erstatter de nuværende standarder IAS 18 Revenue samt IAS 11 Construction Contracts og dertil 

hørende fortolkningsbidrag. Disse har et større udfaldsrum for fortolkning og udformning af regn-

skabspraksis vedrørende indregning af omsætning end IFRS 15. 

Grundprincippet i IFRS 15 er, at virksomheden skal indregne omsætning på en måde, der afspejler 

overførslen af varer eller tjenesteydelser til kunderne med et beløb svarende til det, den forventer 

at være berettiget til for leveringen af disse varer eller tjenesteydelser. IFRS 15 indeholder betyde-

ligt mere detaljeret vejledning end de standarder og fortolkninger, den afløser.  

Femtrinsmodel for indregning af indtægter fra kontrakter med kunder 

Standarden indeholder en femtrinsmodel, som er en proces, der sikrer en systematisk vurdering af 

alle elementer i kontrakter med kunder. Modellen indeholder nedenstående fem trin, som skal 

overvejes for hver kontrakt, og som er mere detaljeret beskrevet i dette notat. 

Trin 

1 Identifikation af kontrakten med kunden 

Først skal kontrakten, som skal behandles i henhold til standarden, identificeres. 

En kontrakt med en kunde er defineret som en aftale mellem to eller flere parter, der 

skaber retsgyldige rettigheder og forpligtelser. 

To eller flere kontrakter, der er indgået på samme tidspunkt eller i nær sammenhæng, 

skal kombineres, hvis  

 de er forhandlet som en ”pakkeløsning”,  

 prisen i den ene kontrakt er afhængig af prisen i den anden kontrakt, eller  

 den aftalte vare eller tjenesteydelse skal opfattes som én samlet leveringsforpligtelse. 

2 Identifikation af leveringsforpligtelserne i kontrakten 

Kontrakten skal opdeles i leveringsforpligtelser, hvis kontrakten omfatter flere varer og 

tjenesteydelser. Dette kræver, at leveringsforpligtelserne kan adskilles, hvilket er tilfæl-

det: 

 når den pågældende vare eller tjenesteydelse har værdi for kunden isoleret set eller 

i kombination med andre varer og tjenesteydelser, som allerede er til kundens rå-

dighed, og  

 den pågældende vare eller tjenesteydelse i forhold til kontrakten kan adskilles fra 

andre leveringsforpligtelser i aftalen, hvilket vil sige, at den ikke er nært forbundet 

med og afhængig af andre leveringsforpligtelser i aftalen. 

http://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2014/ifrs9
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/ifrs-webcasts.html
http://www.iasplus.com/en/publications/global/robert-bruce-interviews/2014/ifrs9-overview
http://www.iasplus.com/en/publications/global/robert-bruce-interviews/2014/ifrs9-banking
http://www.iasplus.com/en/publications/global/robert-bruce-interviews/2014/ifrs9-banking
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/IFRS%2015%20Revenue%20from%20Contracts%20with%20Customers.pdf
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Trin 

3 Fastlæggelse af transaktionsprisen 

Omsætning indregnes med værdien af det vederlag, som virksomheden forventer at 

være berettiget til at modtage for leveringen af varer eller tjenesteydelser i henhold til 

aftalen. 

Fastsættelse af transaktionsprisen skal ske under hensyn til indvirkningen af variable 

beløb, tidsværdien af penge, ikke-monetære vederlag samt eventuelle beløb, der skal 

betales til kunden. 

4 Allokering af transaktionsprisen 

Såfremt aftalen indeholder flere adskilte leveringsforpligtelser, fordeles transaktionspri-

sen forholdsmæssigt til hver enkelt leveringsforpligtelse på grundlag af den enkelte va-

res og tjenesteydelses relative salgspris isoleret set. 

5 Indregning af indtægten, når virksomheden opfylder sin leveringsforpligtelse 

Når leveringsforpligtelsen er opfyldt, skal den del af transaktionsprisen, der er henført til 

den pågældende leveringsforpligtelse, indregnes som omsætning. 

Leveringsforpligtelsen er opfyldt, når virksomheden har overført de pågældende varer 

eller tjenesteydelser til kunden. Det betyder, at kunden har opnået kontrol over varen 

eller tjenesteydelsen, hvilket vil sige, at kunden skal have muligheden for at anvise bru-

gen af og opnå alle væsentlige fordele fra varen eller tjenesteydelsen.  

En leveringsforpligtelse kan opfyldes over en periode eller på et bestemt tidspunkt, hvil-

ket er afgørende for indregning af omsætningen. 

 

Kontraktændringer 

Hvis der sker ændring til en kontrakt - fx en ændring af den aftalte pris, en ændring af de aftalte 

leverancer eller begge dele - skal ændringen behandles som en særskilt aftale, hvis følgende to be-

tingelser er opfyldt: 

1. Ændringen resulterer i en adskilt leveringsforpligtelse (se trin 2 ovenfor). 
2. Den pris, der skal betales yderligere, afspejler salgsprisen isoleret set for den adskilte leve-

rance. 

Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, skal ændringen behandles sammen med de leveringsforplig-

telser i den oprindelige kontrakt, der endnu ikke er leveret på ændringstidspunktet. 

Kontraktomkostninger 

IFRS 15 indeholder nogle overordnede bestemmelser vedrørende den regnskabsmæssige behand-

ling af kontraktomkostninger.  

Omkostninger, der direkte er medgået til opnåelse af kontrakten, skal indregnes i balancen som et 

aktiv og afskrives over kontraktens løbetid. Der skal være tale om omkostninger, der ikke ville 

være afholdt, hvis kontrakten ikke var indgået. Dette betyder i praksis, at det formentligt udeluk-

kende vil være direkte afholdte salgsprovisioner til medarbejdere eller agenter, der kan og skal ak-

tiveres.  

Omkostninger, der er medgået til opfyldelse af kontrakten, og som er omfattet af bestemmelserne 

i andre standarder (fx IAS 2 Inventories, eller IAS 16 Property, Plant and Equipment), skal behand-

les i henhold til disse andre standarder. Andre omkostninger, der er direkte forbundet med opfyl-

delse af fremtidige leveringsforpligtelser i kontrakten, skal indregnes i balancen som et kontraktak-

tiv og afskrives over kontraktens løbetid, i det omfang aktivet forventes genindvundet.  
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Forventet påvirkning og ikrafttræden 

IFRS 15 gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2018 eller senere. Virksomhederne kan 

ved overgang til IFRS 15 vælge implementering med tilbagevirkende kraft eller efter en særlig mo-

dificeret ikrafttrædelsesbestemmelse, hvor sammenligningstal ikke tilpasses. 

Mange virksomheder forventes at blive påvirket af IFRS 15 i en eller anden grad, men nogle selv-

følgelig mere end andre. For visse virksomheder vil IFRS 15 fx betyde væsentlige ændringer i for-

hold til tidspunktet for indregning af omsætning. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne har ind-

rettet sine processer, it-systemer og interne kontroller som følge af den nye model for indtægtsfør-

sel samt de nye og forøgede oplysningskrav. 

Yderligere vejledning 

Vi har sammenfattet væsentlige ændringer i dette notat. Se også vores danske IFRS Webcast med 

en kort introduktion til IFRS 15. Herudover findes der på IASPlus forskelligt materiale i form af ny-

hedsbreve med omtale af branchespecifikke forhold (IFRS Industry Insights). IASPlus bliver lø-

bende opdateret med materiale om IFRS 15. 

 IFRS 15: Præciseringer  

IASB har i april 2016 udsendt ændringer til IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, som 

har til formål at præcisere og give yderligere vejledning til nogle identificerede uklarheder samt at 

lette implementeringen af IFRS 15.  

Identifikation af leveringsforpligtelser i aftalen 

Efter IFRS 15 skal en virksomhed ved indgåelse af en aftale om levering af varer eller tjenesteydel-

ser opdele aftalen (unbundling) i dens særskilte leveringsforpligtelser. For at tydeliggøre, hvad der 

forstås ved særskilte (distinct) leveringsforpligtelser, er der tilføjet yderligere eksempler i standar-

den.  

Agent kontra principal 

Når en tredjepart er involveret i levering af varer eller tjenesteydelser til en kunde, skal virksomhe-

den afgøre, om den agerer som principal eller agent i transaktionen. Det afgørende for denne vur-

dering er, om virksomheden har kontrol over varen eller serviceydelsen, inden den leveres til kun-

den. For at præcisere, hvordan kontrolkriteriet skal anvendes, har IASB ændret implementerings-

vejledningen (application guidance). 

Licensindtægter 

IFRS 15 kræver en vurdering af, om en licens giver kunden adgang til virksomhedens immaterielle 

rettigheder (right to access), eller om kunden faktisk opnår ret til at bruge de immaterielle ret-

tigheder (right to use). En licens giver alene kunden adgang (right to access) til en immateriel ret-

tighed, hvis virksomheden er forpligtet til at vedligeholde eller udvikle den immaterielle rettighed, 

og værdien af licensen for kunden er afhængig heraf, medmindre denne efterfølgende service an-

ses som en adskilt leveringsforpligtelse. En brugsret (right to use) betyder derimod, at kunden kan 

bestemme brugen og derigennem opnå så godt som alle væsentlige fordele fra den immaterielle 

rettighed, som den forefindes på tidspunktet for overdragelse til kunden. Opnår kunden alene ad-

gang til de immaterielle rettigheder, indregnes omsætningen herfra over tid, hvorimod omsætnin-

gen indregnes på et bestemt - og muligvis tidligere - tidspunkt, hvis der er tale om en ret til at 

bruge rettighederne.  

Overgangsbestemmelser 

Der indarbejdes yderligere lempelser i forbindelse med implementering af IFRS 15. I henhold til 

overgangsbestemmelserne kan en virksomhed vælge:  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/IFRS%2015%20Revenue%20from%20Contracts%20with%20Customers.pdf
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/ifrs-webcasts.html
http://www.iasplus.com/en/collections/revenue
http://www.iasplus.com/en/collections/revenue
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 Kun at implementere standarden med tilbagevirkende kraft fra og med regnskabsåret, hvor 

den implementeres, dvs. med indregning af den akkumulerede effekt på primoegenkapitalen i 

implementeringsåret, og uden tilpasning af sammenligningstal. 

 At implementere standarden med tilbagevirkende kraft for alle præsenterede regnskabsår, dvs. 

inklusive sammenligningsår. 

I begge tilfælde er der nu indarbejdet nogle praktiske lempelser, herunder at der ikke skal foreta-

ges vurdering af kontrakter, som er afsluttede før begyndelsen af det første regnskabsår, der præ-

senteres i henhold til den nye standard, og at det kan antages, at alle kontraktændringer allerede 

var aftalt ved den oprindelige indgåelse af kontrakten. 

Ikrafttrædelse 

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2018 eller senere. Tidligere an-

vendelse er tilladt.  

Du kan læse mere om ændringerne i IFRS in Focus fra april 2016. 

 IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration 

IFRS IC udsendte i december 2016 IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Conside-

ration, som omhandler forudbetalte omkostninger og modtagne forudbetalinger af indtægter i 

fremmed valuta.  

Fortolkningen omhandler transaktioner i fremmed valuta, hvor: 

 der er sket en betaling i fremmed valuta, 

 virksomheden indregner en forudbetaling under aktiver eller en modtaget forudbetaling under 

forpligtelser forud for indregning af det tilknyttede aktiv, omkostning eller indtægt, og 

 det forudbetalte aktiv eller forpligtelsen (periodiseret indtægt) er ikke-monetært. 

Fortolkningen foreskriver følgende behandling:  

 Transaktionsdatoen til brug for fastlæggelse af valutakursen, er datoen for første indregning af 

det ikke-monetære, forudbetalte aktiv eller forpligtelsen vedrørende modtaget forudbetaling. 

 Hvis der er flere transaktioner (forudbetalinger eller modtagne forudbetalinger), skal der fast-

lægges en transaktionsdato for hver transaktion.  

Fortolkningen gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2018 eller senere. Tidligere an-

vendelse er tilladt. Fortolkningen kan vælges implementeret enten med tilbagevirkende kraft eller 

med fremadrettet virkning.  

Læs mere i IFRS in Focus fra december 2016. 

 IFRS 4: Udskydelse af implementeringen af IFRS 9 for forsikringsselska-

ber 

IASB udsendte i september 2016 ændringer til IFRS 4 Insurance Contracts, som udskyder ikraft-

trædelsesdatoen for IFRS 9 Financial Instruments for forsikringsvirksomheder. 

http://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2016/ifrs-15-clarifications
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2016/interpretation-amendments
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Ændringerne introducerer to muligheder for udskydelse af effekten ved implementering af IFRS 9 

før implementering af en ny standard om forsikringskontrakter - Overlay approach henholdsvis De-

ferral approach:  

1. Overlay approach giver alle virksomheder, som udsteder forsikringskontrakter, mulighed for 

at indregne volatilitet, som opstår ved, at IFRS 9 implementeres på et tidligere tidspunkt end 

implementering af den nye forsikringsstandard (IFRS 17), i anden totalindkomst i stedet for i 

resultatopgørelsen. IFRS 17 blev udsendt i maj 2017, jf. afsnit 3.2.9 nedenfor. 

2. Deferral approach giver virksomheder, hvis primære aktiviteter er inden for forsikring, mulig-

hed for at udskyde implementeringen af IFRS 9 indtil 2021 (se afsnit 3.2.9 nedenfor vedrø-

rende IASBs forslag om udskydelse af ikrafttræden af IFRS 17 til 2022). 

Ændringen vedrørende mulighed 1 ovenfor skal implementeres samtidig med implementeringen af 

IFRS 9 (fx 1. januar 2018). Ændringen vedrørende mulighed 2 træder i kraft for regnskabsår, der 

begynder 1. januar 2018 eller senere. Der er ikke krav om tilpasning af sammenligningstal ved im-

plementering af ændringen, medmindre virksomheden tilpasser sammenligningstal ved implemen-

teringen af IFRS 9. Læs mere i IFRS in Focus fra september 2016. 

 Inflation i Argentina  

Inflationen i Argentina har ligget højt gennem længere tid med en betydelig stigning i maj måned 

2018, som har medført, at inflationsindekset overstiger 100% set kumulativt over de seneste tre 

år. Dette – sammen med en række andre indikatorer - peger således på, at der er hyperinflation i 

Argentina. 

Efter Deloittes vurdering var brug af IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 

ikke påkrævet vedr. aktiviteter med funktionel valuta i argentinske peso for perioder, der sluttede 

den 30. juni 2018, men det er nødvendigt for rapporteringsperioder som slutter fx 30. september 

2018 eller 31. december 2018. 

En virksomhed, der har væsentlige aktiviteter i Argentina, og som aflægger årsrapport efter års-

regnskabsloven, bør af hensyn til kravet om det retvisende billede overveje, om retningslinjerne i 

IAS 29 skal anvendes.  

Læs mere i nyhedsbrevet på IASPlus. 

3.2. Nye og ændrede internationale regnskabsstandarder mv., der gæl-
der for efterfølgende regnskabsår2 

 Improvements to IFRSs (2015-2017 Cycle) 

Som led i sit årlige forbedringsprojekt udsendte IASB i december 2017 Annual Improvements to 

IFRS Standards 2015–2017 Cycle. 

I de årlige forbedringsprojekter foretager IASB nødvendige korrektioner af uoverensstemmelser 

mellem standarderne eller præciserer eksisterende bestemmelser i standarderne. Ændringerne om-

fatter: 

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

http://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2016/ifrs-4-amendments
https://www.iasplus.com/en/news/2018/07/agentina
http://www.efrag.org/Endorsement
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Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2019 eller senere. Tidli-

gere anvendelse af ændringerne er tilladt – i Danmark dog ikke før ændringerne er godkendt af EU.  

Læs mere i IFRS in Focus fra marts 2018. 

IFRS/IAS Omhandler 

IFRS 3 Business 

Combinations og 

IFRS 11 Joint Ar-

rangements 

Det præciseres, at: 

 erhvervelse af kontrol over en fællesledet aktivitet, der opfylder definitio-

nen på en virksomhed, er en væsentlig økonomisk begivenhed, som med-

fører 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).  

 erhvervelse af fælles kontrol over en fællesledet aktivitet, der opfylder 

definitionen på en virksomhed, er ikke en begivenhed, der berettiger til 

genmåling af tidligere ejede aktiver og forpligtelser i den fællesledede ak-

tivitet (IFRS 11). 

IAS 12 Income 

Taxes 

Det præciseres, at bestemmelsen om indregning af skat vedrørende udbytte 

omhandler alle skattemæssige konsekvenser af udlodninger, og ikke kun de 

situationer, hvor der er forskellige skattesatser afhængig af, om indtjeningen 

udloddes eller ej. 

Bestemmelsen gælder fx også de tilfælde, hvor et finansielt instrument klas-

sificeres som egenkapital og rentebetalinger på instrumentet, som er skatte-

mæssigt fradragsberettiget, regnskabsmæssigt behandles som udlodning.  

Præciseringen fastslår, at skatteeffekten af alle udlodninger skal indregnes i 

resultatopgørelsen, i anden totalindkomst eller direkte på egenkapitalen, af-

hængig af, om de udloddede midler stammer fra transaktioner, der er ind-

regnet i resultatopgørelsen, i anden totalindkomst eller direkte på egenkapi-

talen. Skatteeffekten skal indregnes på det tidspunkt, hvor forpligtelsen til at 

udbetale udbytte indregnes. 

IAS 23 Borrowing 

Costs 

 

Virksomheder, der anvender kapitaliseringssatser baseret på vægtet gen-

nemsnit af låneomkostninger på virksomhedens udestående lån ved indreg-

ning af låneomkostninger på kvalificerende aktiver, skal ved opgørelse af ka-

pitaliseringssatsen se bort fra eventuelle lån, der specifikt er optaget til fi-

nansiering 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 be-

handles som en del af de lån, selskabet generelt har optaget til anskaffelse, 

opførelse eller produktion af kvalificerede aktiver, og dermed indgå i opgø-

relsen af kapitaliseringssatsen. 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2018/aip
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 IAS 1 og 8 - Ændret definition af væsentlighed 

IASB har i oktober 2018 udsendt Definition of Material (Amendments to IAS 1 Presentation of Fi-

nancial Statements and IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors). 

Ændringerne har til formål at præcisere definitionen af væsentlighed og ensrette den definition, der 

anvendes i begrebsrammen og selve standarderne. 

Definitionen af væsentlighed er ændret til:  

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

fluence decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis 

of those financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity.” 

Læs mere i IFRS in Focus fra marts 2018. 

 IAS 19 - Genmåling af pensionsordning 

IASB har udsendt ændringer til IAS 19 Employee Benefits, som omhandler genmåling ved ændring, 

afkortning eller afvikling af en ydelsesbaseret pensionsordning:  

• Når pensionsforpligtelsen/pensionsaktivet genmåles som følge af ændring, afkortning eller afvik-

ling af en ordning, skal pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår og nettoren-

ten 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 ordning, påvirkes ikke af 

pensionsomkostninger vedrørende tidligere regnskabsår samt gevinster eller tab ved afvikling. 

Ikrafttrædelse 

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2019 eller senere. Tidlige-

re anvendelse af ændringerne er tilladt, men skal oplyses. I Danmark kan ændringerne ikke an-

vendes før de er godkendt af EU.  

Læs mere på IASPlus. 

 Ændring af IAS 28 vedrørende langfristede lån til associerede virksomhe-

der mv. 

IASB udsendte i oktober 2017 en ændring til IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures. 

Det har i praksis være usikkert, om IFRS 9 Financial Instruments, og særligt bestemmelserne om 

værdiforringelse (impairment), finder anvendelse for investors finansielle instrumenter i en associ-

eret virksomhed eller et joint venture, som ikke indregnes og måles efter den indre værdis metode 

(equity method).  

I ændringen præciserer IASB, at IFRS 9 finder anvendelse for investors finansielle instrumenter i 

en associeret virksomhed eller et joint venture, som ikke indregnes og måles efter den indre vær-

dis metode. Det omfatter fx langfristede lån, som udgør en del af nettoinvesteringen i den associe-

rede virksomhed eller joint venture. 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2018/definition-of-material
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Ændringen træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2019 eller senere. Tidligere an-

vendelse er tilladt - i Danmark dog ikke før ændringerne er godkendt af EU. Ændringen skal imple-

menteres med tilbagevirkende kraft. Der er dog visse overgangsbestemmelser, som afhænger af, 

hvornår ændringerne anvendes første gang. 

Læs mere i IFRS in Focus fra oktober 2017. 

 IFRS 3 -  Ændret definition af en virksomhed 

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

mål at tydeliggøre, hvornår en virksomhed har erhvervet en ”virksomhed” henholdsvis en ”gruppe 

af aktiver”. Den ændrede definition fokuserer på, at en virksomhed skal have aktiviteter eller akti-

ver, der omfatter input og væsentlige processer, som sammen kan anvendes til at producere varer 

eller tjenesteydelser til kunder. Den tidligere definitions henvisning til afkast i form af lavere om-

kostninger er udgået.  

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

der kan anses for en virksomhed. Herunder er der tilføjet en frivillig koncentrationstest, som tilla-

der en simplificeret vurdering af, om det købte udgør en virksomhed. Ifølge denne er der ikke tale 

om en virksomhed, hvis den fulde dagsværdi af bruttoaktiver erhvervet er koncentreret om et en-

kelt identificerbart aktiv eller en enkelt gruppe af ens identificerbare aktiver. 

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

januar 2020 eller senere.  

Læs mere i IFRS in Focus fra oktober 2018. 

 Mindre ændring af IFRS 9 Financial Instruments 

IASB udsendte i oktober 2017 ændringer til IFRS 9 Financial Instruments, som vedrører finansielle 

aktiver, der måles til amortiseret kostpris.  

Et finansielt aktiv skal i henhold til IFRS 9 måles til amortiseret kostpris, hvis: 

a) aktivet indgår i en forretningsmodel, hvis formål er at inddrive aktivernes kontraktlige penge-

strømme, og 

b) aktivet giver ret til pengestrømme på forudbestemte datoer, som udelukkende udgør tilbagebe-

taling af hovedstolen samt renterne på denne. 

Punkt b) ovenfor anses for opfyldt, selv om debitor kan tilbagebetale et lån før tid eller kreditor kan 

kræve betaling før tid, såfremt tilbagebetalingen omfatter den resterende hovedstol inklusiv renter 

heraf samt en rimelig kompensation for førtidig indfrielse.  

Det har været uklart, om denne kompensation også kunne være et negativt beløb (et fradrag i ho-

vedstolen), hvorfor IASB har præciseret, at ovennævnte kompensation også kan være negativ, så-

ledes at den, der opsiger kontrakten før tid, modtager en kompensation. Det kan være aktuelt, 

hvis indfrielse før tid skal ske til hovedstolen tilbagediskonteret med den aktuelle markedsrente. 

Afhængig af renteudviklingen siden udstedelse af det finansielle instrument kan det medføre såvel 

et fradrag som et tillæg til hovedstolen. 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2017/amendments-to-ias-28
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2018/definition-of-a-business
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Ændring af bestemmelserne om negativ kompensation træder i kraft for regnskabsår, der begynder 

1. januar 2019 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt. Ændringen skal implementeres med til-

bagevirkende kraft. Der er dog visse overgangsbestemmelser, som afhænger af, hvornår ændrin-

gerne anvendes første gang. 

Præcisering vedrørende finansielle forpligtelser 

I bilag til IFRS 9 (Basis for Conclusions) har IASB medtaget en præcisering vedrørende den regn-

skabsmæssige behandling af ændringer til finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret kost-

pris, som ikke medfører ophør af indregning (derecognition). IASB præciserer, at sådanne ændrin-

ger skal behandles på samme måde som beskrevet for finansielle aktiver i IFRS 9, det vil sige at 

eventuelle ændringer i den regnskabsmæssige værdi skal indregnes i resultatopgørelsen.  

Læs mere i IFRS in Focus fra oktober 2017. 

 IFRS 16 Leases 

IASB udsendte i januar 2016 IFRS 16 Leases, som afløser den gældende standard om leasing (IAS 

17). Den nye standard træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2019 eller se-

nere, med mulighed for førtidsimplementering.  

IFRS 16 forventes at få betydelig effekt på balancen og resultatopgørelsen i mange virksomheder, 

og dermed også på væsentlige hoved- og nøgletal såsom fx soliditetsgrad, EBIT/EBITDA og afkast-

ningsgrad. IFRS 16 medfører, at stort set alle leasingaftaler skal indregnes i balancen i leasingta-

gers 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. 

Den regnskabsmæssige behandling af leasing i leasinggivers regnskab er stort set uændret i for-

hold 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 implemen-

teringen af IFRS 16 er væsentlig forskel på den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler og 

serviceaftaler, hvilket ikke var tilfældet tidligere for operationel leasing. 

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-of-

use asset). Aktivet behandles på samme måde som andre anlægsaktiver og afskrives over aktivets 

brugstid, eller leasingperioden hvis denne er kortere. Forpligtelsen amortiseres over leasingperio-

den, og der indregnes en renteomkostning i resultatopgørelsen. 

Leasingforpligtelsen og aktivet måles ved første indregning til nutidsværdien af minimumsleasing-

ydelserne over leasingperioden. Ved opgørelsen af nutidsværdien anvendes en diskonteringssats 

svarende til den implicitte rente i leasingaftalen, hvis leasingtager er bekendt med denne. Ellers 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2017/amendments-to-ifrs-9
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anvendes den rente, som leasingtager skulle betale ved finansiering fra tredjemand af køb af et til-

svarende aktiv med tilsvarende sikkerhed. 

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. 

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 be-

skrevet som variable. Desuden medtages variable betalinger, som afhænger af udviklingen i et 

index eller i en rentesats (fx inflationskorrigerede leasingbetalinger eller leasingbetalinger, der re-

guleres i forhold til udviklingen i LIBOR) baseret på de aktuelle betalinger gældende på målings-

tidspunktet. Ændringer i variable betalinger som følge af ændringer i et indeks eller en rate medta-

ges først fra det tidspunkt, hvor leasingydelsen faktisk ændres, via genberegning af leasingforplig-

telsen og right-of-use aktivet. Øvrige variable leasingbetalinger medtages ikke, men indregnes i 

resultatopgørelsen når de forfalder. 

Undtagelser  

IFRS 16 indeholder følgende 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 optio-

ner på forlængelse af leasingperioden, som med rimelig sandsynlighed vil blive udnyttet. 

 Leasingaftaler vedrørende aktiver med lav værdi, 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 vur-

dering for det enkelte aktiv, som ikke afhænger af aktivets væsentlighed for den enkelte leasingta-

ger, eller om leasing af den pågældende aktivtype samlet set er væsentlig for den enkelte virksom-

hed. IASB har i Basis for Conclusions til IFRS 16 indikeret, at aktiver, som har en nyværdi på under 

5.000 USD pr. styk, forventes omfattet af undtagelsen. 

Udvidelse af oplysningskrav  

IFRS 16 indeholder en række yderligere oplysningskrav i forhold til IAS 17, som skal gøre regn-

skabslæser i stand til at vurdere effekten af leasingaftaler på virksomhedens balance, resultat og 

pengestrømme. 

Leasinggiver  

IFRS 16 medfører ikke væsentlige ændringer for leasinggiver, bortset fra yderligere oplysnings-

krav. Leasinggiver skal således fortsat skelne mellem operationel og finansiel leasing og behandle 

disse på samme måde som krævet af IAS 17. 

De mere præcise bestemmelser i IFRS 16 vedrørende identifikation af leasingaftaler, opgørelse af 

leasingperiode samt adskillelse af leasingelement og serviceelement gælder imidlertid også for lea-

singgiver. Herudover kan ændrede regler vedrørende behandling af ændringer i leasingaftaler samt 

genudlejning af aktiver (sub-leasing) i visse tilfælde medføre ændringer for leasinggiver. 
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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 Revenue 

from Contracts with Customers implementeres senest samtidig. 

Der er ikke krav om tilpasning af sammenligningstal, når standarden implementeres. Det er såle-

des 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 må-

neder ved implementering af IFRS 16 er undtaget fra standarden. 

Du kan læse mere om den nye leasingstandard på IASPlus, hvor der bl.a. er links til yderligere in-

formation, herunder:  

 Thinking Allowed – The New Lease Standard med overordnet beskrivelse af standarden og 

værktøjer til at vurdere effekten på regnskabet.  

 Leases — A guide to IFRS 16 med en detaljeret gennemgang af den nye standard. Guiden in-

deholder ligeledes vejledning til de praktiske forhold ved overgangen til standard og oplys-

ningstjekliste. 

 A guide to the incremental borrowing rate — Assessing the impact of IFRS 16 'Leases', der be-

skriver hvordan virksomhederne kan vælge passende diskonteringsrenter i forbindelse med 

overgang til IFRS 16 og efterfølgende. 

 IFRS Industry Insights: Nyhedsbreve med branchespecifikke beskrivelser af effekten af den   

nye standard.  

Der offentliggøres løbende nye publikationer på IASPlus.  

 IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments 

IFRS IC udsendte i juni 2017 IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments, som 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 In-

come Taxes. 

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). 

Fortolkningen omhandler følgende problemstillinger: 

Behandling af transaktioner særskilt eller samlet: Virksomheden skal vurdere, om den skat-

temæssige behandling af en transaktion skal vurderes uafhængigt af andre transaktioner, eller om 

flere transaktioner skal vurderes samlet med henblik på bedst muligt at vurdere usikkerheden.  

Forudsætning om skattemyndighedernes gennemgang: Virksomheden skal forudsætte, at 

skattemyndighederne altid undersøger de beløb, som virksomheden selvangiver, og at myndighe-

derne altid er bekendt med al relevant information.  

http://www.iasplus.com/en/news/2016/01/ifrs-16
http://www.iasplus.com/en/publications/global/thinking-allowed/2016/lease-accounting
http://www.iasplus.com/en/publications/global/guides/ifrs-16
https://www.iasplus.com/en/publications/global/guides/ifrs-16-discount-rates
http://www.iasplus.com/en/news/2016/01/ifrs-16
http://www.iasplus.com/en/news/2016/01/ifrs-16
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Opgørelse af skattepligtig indkomst, skattegrundlag, uudnyttede skattemæssige under-

skud og fradrag samt skattesatser: En virksomhed skal vurdere, om det er sandsynligt, at 

skattemyndighederne vil acceptere den skattemæssige behandling af hver enkelt transaktion eller 

grupper af transaktioner. Hvis det ikke vurderes sandsynligt, at den skattemæssig behandling bli-

ver accepteret, skal usikkerheden indarbejdes i målingen af aktuel og udskudt skat. 

Ændring i fakta: Hvis de faktiske forhold og omstændigheder ændres, skal virksomheden revur-

dere sine forudsætninger og skøn, fx hvis der kommer en ny afgørelse vedrørende fortolkning af 

skattereglerne.  

Ikrafttræden 

Fortolkningen gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2019 eller senere. Tidligere an-

vendelse er tilladt. Fortolkningen skal anvendes fremadrettet, således at den samlede effekt ved 

anvendelse af fortolkningen første gang, indregnes på egenkapitalen primo i det første år, hvor for-

tolkningen anvendes. Anvendelse med tilbagevirkende kraft er tilladt, hvis fortolkningen kan an-

vendes, uden at virksomheden herved skal anvende efterfølgende information (”bagklogskab”). 

Læs mere i IFRS in Focus fra juni 2017. 

 IFRS 17 Insurance Contracts 

IASB udsendte i maj 2017 den længe ventede IFRS 17 om forsikringsselskabers behandling af for-

sikringskontrakter. Deloittes vurdering er, at det vil kræve en stor indsats at implementere IFRS 

17, idet de nye krav påvirker både de interne processer og forsikringsselskabernes regnskabspræ-

sentation betydeligt. Den nye standard træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 

2021 eller senere. 

IASB har i november 2018 foreslået, at ikrafttræden af IFRS 17 udskydes, så den træder i kraft for 

regnskabsår, der begynder den 1. januar 2022 eller senere. Forsikringsselskabers mulighed for at 

udskyde implementeringen af IFRS 9 foreslås også forlænget til 2022. Læs mere herom på IASB's 

hjemmeside.  

Læs mere i IFRS in Focus fra maj 2017.  

3.3.  IASB’s arbejdsplan 

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

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

 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2017/ifric-23
https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/11/iasb-to-propose-one-year-deferral-of-insurance-contracts-standard/
https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/11/iasb-to-propose-one-year-deferral-of-insurance-contracts-standard/
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2017/ifrs-17
http://www.ifrs.org/projects/work-plan/
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4. Regnskabskontrollen 

4.1.  Regnskabskontrollen i Danmark 

  Regnskabskontrollen 2017 

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen udsendte i marts 2018 en opsummering af regnskabskontrollen 

for 2017 og status på de seneste års kontrol samt en kort redegørelse for de konstaterede fejl.  

Redegørelsen viser, at der fortsat findes fejl i de kontrollerede års- og delårsrapporter for børsnote-

rede selskaber, men at fejlandelen er faldende for perioden 2014-2016.  

Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet havde i 2017 særligt fokus på de fælleseuropæiske temaer, 

som ESMA havde fastlagt for 2016 årsrapporterne. Temaerne var oplysninger om kommende stan-

darder, finansielle instrumenter og alternative resultatmål.  

Vedrørende sidstnævnte tema anbefaler Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen, at virksomhederne 

overholder EMSA´s retningslinjer om alternative resultatmål for at sikre, at danske regnskaber er 

sammenlignelige med årsrapporter fra andre lande i EU/EØS. Retningslinjerne har til formål at 

fremme brugbarheden og gennemsigtigheden af de alternative resultatmål, som indgår i bl.a. pro-

spekter. 

Læs redegørelsen for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontol 2017 Finanstilsynets 

hjemmeside.  

 Væsentlige og principielle afgørelser  

På Finanstilsynets hjemmeside er offentliggjort alle væsentlige og principielle afgørelser samt korte 

resuméer af sager, hvor Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen har givet en påtale eller et fremad-

rettet påbud til en virksomhed for en overtrædelse, men hvor sagen ikke er principiel. Nedenfor er 

en kort opsummering af hovedbudskaberne i afgørelser, som er offentliggjort siden udsendelsen af 

Deloitte ÅrsNyt 2017. Hvis en eller flere afgørelser vurderes relevante, anbefaler vi at afgørelsen 

og begrundelsen herfor læses i sin helhed. 

Afgø-

relse 

fra 

Emne Hovedbudskab 

Decem-

ber 

2017 

Manglende 

hensættel-

ser, ned-

skrivninger 

mv. 

Årsrapporten for 2016 indeholder ifølge Finanstilsynets vurdering føl-

gende fejl: 

1. Bruttoerstatningshensættelse skulle forøges med mindst 407 mio. 

kr.  og afledte effekter på andre regnskabsposter og kapitalgrundlag 

skulle opgøres.  

2. Et tilgodehavende på ca. 77 mio. kr. skulle nedskrives til nul kr. Der 

var objektiv indikation for værdiforringelse på tilgodehavendet, idet 

debitor var blevet erklæret konkurs. 

https://finanstilsynet.dk/Tal-og-Fakta/Rapporter/Finanstilsynets-og-Erhvervsstyrelsens-redegorelse-for-regnskabskontrol/Redegoerelse-FT-regnskabskontrol-2017
https://finanstilsynet.dk/Tal-og-Fakta/Rapporter/Finanstilsynets-og-Erhvervsstyrelsens-redegorelse-for-regnskabskontrol/Redegoerelse-FT-regnskabskontrol-2017
https://finanstilsynet.dk/da/Tilsyn/Regnskabskontrol?searchString=&facets=()&options=(take:20)(skip:0)(sort:date-desc)
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2017/Afgorelse-alpha-ins-151217
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2017/Afgorelse-alpha-ins-151217
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2017/Afgorelse-alpha-ins-151217
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Afgø-

relse 

fra 

Emne Hovedbudskab 

3. Ledelsespåtegningen i årsrapporten for 2016 mangler en erklæring 

om, hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegø-

relse om de risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes 

af.  

4. Selskabet skulle foretage en fornyet vurdering af de indregnede 

værdier forbundet med de væsentligste reassurancekontrakter pr. 31. 

december 2016 og pr. 30. juni 2017. Selskabet skal oplyse om de for-

udsætninger og risici, der ligger til grund for værdiansættelsen, samt 

politikker og mål for styringen af risici.  

 

Da selskabet ikke har haft et tilstrækkeligt grundlag til at vurdere ned-

skrivningsbehovet på et væsentligt tilgodehavende, og har forholdsvis 

mange kendte ikke-korrigerede fejl i regnskabsårene 2014-2016, gav 

Finanstilsynet selskabet et påbud om at indføre god regnskabsmæssig 

praksis. 

Decem-

ber 

2017 

Manglende 

hensættel-

ser, ned-

skrivninger 

mv. 

Moderselskabet til ovenstående selskab fik et tilsvarende påbud som 

datterselskabet. 

Januar 

2018 

Manglende 

oplysninger 

Efter Finanstilsynets vurdering indeholder årsrapporten for 2016 for en 

finansiel virksomhed nedenstående fejl:  

 

1. Manglende oplysninger og fejl i løbetidsanalyser. 

2. Manglende oplysninger om kreditkvalitet af udlån, som hverken er 

forfaldne eller nedskrevne. 

3. Manglende oplysninger om følsomhedsanalyse af markedsrisiko. 

4. Manglende oplysninger i pengestrømsanalysen. 

5. Manglende oplysninger i anvendt regnskabspraksis. 

6. Manglende oplysninger om afgiven sikkerhedsstillelse. 

7. Hoved- og nøgletalsoversigt fremgår ikke af årsregnskabet. 

8. Manglende oplysninger om transaktioner mellem moder- og datter-

selskabet. 

9. Manglende beskrivelse af årets resultat i ledelsesberetningen. 

Marts 

2018 

Sammen-

ligningstal i 

delårsrap-

port 

Selskabet har i delårsrapporten for 1. halvår 2017 anført sammenlig-

ningstallene for regnskabsposterne i den finansielle stilling pr. 30. juni 

2016, fremfor som krævet af IAS 34, afsnit 20 (a), pr. slutningen af 

det foregående regnskabsår. 

Marts 

2018 

Underre-

præsente-

ret køn 

Selskabet skal medtage en redegørelse for virksomhedens politik for 

at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øv-

rige ledelsesniveauer i årsrapporten for 2017 og fremefter, jf. årsregn-

skabslovens § 99b, stk. 2. 

 

https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2017/Afgorelse-alpha-hold-151217
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2017/Afgorelse-alpha-hold-151217
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2017/Afgorelse-alpha-hold-151217
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/Afgorelse-DAB-260118
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/Afgorelse-DAB-260118
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/gyldendal-160318
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/gyldendal-160318
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/Broendbyernes-IF-260318
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/Broendbyernes-IF-260318
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Afgø-

relse 

fra 

Emne Hovedbudskab 

Endvidere skal selskabet hurtigst muligt udarbejde politikker for at 

øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øv-

rige ledelsesniveauer, jf. selskabslovens § 139a, stk. 1, nr. 2. 

April 

2018 

Revisors 

erklæring 

og kapital-

grundlag 

En bank har fejlagtigt oplyst, at revisor har foretaget review af kvar-

talsrapporten. Revisors review omfattede alene opgørelsen af perio-

dens resultat med henblik på indregning i kapitalgrundlaget. 

 

Endvidere har banken indregnet periodens overskud i kapitalgrundla-

get, hvilket kræver tilladelse fra Finanstilsynet, som selskabet først fik 

efterfølgende. 

Maj 

2018 

Oplysnin-

ger om 

måling til 

dagsværdi 

Selskabet har ikke afgivet tilstrækkelige oplysninger om enkelte væ-

sentlige forudsætninger ved måling af virksomhedens investerings-

ejendomme. Helt konkret har virksomheden ikke medtaget tilstrække-

lige oplysninger om en hjemfaldspligt og de økonomiske konsekven-

ser, den har for virksomheden, ligesom der mangler tilstrækkelige op-

lysninger om aktuel og forventet tomgang i investeringsejendom-

mene, herunder oplysninger om hvorfor den fremtidige tomgang vil 

afvige fra den historiske. 

Maj 

2018 

Penge-

strømsop-

gørelse 

Pengestrømsopgørelsen i delårsrapporten opfylder ikke kravene i IAS 

34, afsnit 10, 15 og 25, da pengestrømsopgørelsen er sammendraget 

til kun tre linjer. Styrelsen har derfor vurderet, at pengestrømsopgø-

relsen ikke indeholder alle de oplysninger, som er relevante for forstå-

elsen af virksomhedens  evne til at generere pengestrømme og virk-

somhedens udnyttelse af disse pengestrømme i delårsperioden. 

Maj 

2018 

Dagsværdi 

af vederlag 

for erhver-

velse af 

dattersel-

skab mv. 

Et selskab X havde erhvervet aktier i selskabet Y mod udstedelse af 

aktier. Y blev herefter et datterselskab af X. X har anvendt kursen på 

aktierne i X pr. aftaletidspunktet som kostpris for kapitalandelene i Y 

og ikke kursen på det tidspunkt, hvor X opnåede kontrol over Y. X skal 

anvende børskursen på overtagelsestidspunktet (tidspunktet for opnå-

else af kontrol) ved opgørelse af dagsværdien af vederlaget for er-

hvervelsen af datterselskabet Y, jf. IFRS 3, afsnit 37. 

 

Selskabet fik endvidere en påtale for at delårsrapporten:  

• ikke indeholder en tilstrækkelig beskrivelse af erhvervelsen af dat-

tervirksomheden, og 

• at pengestrømsopgørelsen i delårsrapporten for 1. halvår 2017 ikke 

er tilstrækkelig specificeret, idet væsentlige transaktioner relateret til 

erhvervelsen af Y ikke er præsenteret. 

Maj 

2018 

 

Oplysnin-

ger om le-

delses-

hverv 

Ledelsesberetningen indeholder ikke oplysninger om ledelsens andre 

ledelseshverv, jf. årsregnskabslovens § 107, stk. 1. 

Maj 

2018 

 

Oplysning 

om effekt 

En virksomhed fik en påtale for ikke at have oplyst om effekten af æn-

dring af regnskabspraksis fra IAS 18 til IFRS 15 i en delårsrapport.  

Virksomheden har oplyst om effekten på sammenligningstallene, men 

https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/Lollands-bank-230418
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/Lollands-bank-230418
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/PogE-140518
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/PogE-140518
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/SP-Group-140518
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/SP-Group-140518
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/Firstfarm-140518
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/Firstfarm-140518
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/Newcap-holding140518
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/Newcap-holding140518
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/Afgorelse-SimCorp-220518
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/Afgorelse-SimCorp-220518
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Afgø-

relse 

fra 

Emne Hovedbudskab 

ved over-

gang fra 

IAS 18 til 

IFRS 15 i 

delårsrap-

port 

ikke om effekten for det aktuelle år. Virksomheden har anket afgørel-

sen til Erhvervsankenævnet. 

Maj 

2018 

 

Måling af 

vederlag 

ved er-

hvervelse 

af datter-

selskab 

Et selskab havde målt vederlaget ved køb af aktiemajoriteten i selska-

bet Y til aftalt værdi. Vederlaget, som var erlagt i egne aktier, skal 

måles til dagsværdien på overtagelsestidspunktet, jf. IFRS 3, afsnit 

37. Goodwill ved virksomhedssammenslutningen, som opgjort efter 

IFRS 3, afsnit 32, er dermed fejlagtigt målt i delårsrapporten. 

Maj 

2018 

 

Nedregule-

ring af 

værdien af 

domicil-

ejendom, 

ny-indbe-

talt andels-

kapital mv. 

En andelskasse blev påbudt at udsende supplerende/korrigerende in-

formation, hvori følgende fejl skulle rettes: 

1) Værdien af en domicilejendom skulle nedreguleres fra 2,1 mio. kr. 

til 1,3 mio. kr.  

2) Værdien af ny-indbetalt andelskapital skulle nedreguleres, da krite-

rierne for indregningen af den pågældende kapital ikke var opfyldt på 

balancedagen.  

3) Der skulle oplyses i ledelsesberetningen, at kravet til kernekapital 

ikke var overholdt på balancedagen. 

4) Oplysninger om kapitalforhold, nøgletal m.v. i årsrapporten, der på-

virkes af ovennævnte, skulle tilrettes. 

 

Andelskassen havde solgt sin domicilejendom for 2,1 mio. kr. i 2018. 

Efter Finanstilsynets vurdering var salgsprisen ikke udtryk for dags-

værdien af domicilejendommen, da vilkårene i forbindelse med salget 

ikke var markedsbaserede. 

Maj 

2018 

 

Dagsværdi-

måling af 

ejen-

domme i 

delårsrap-

port 

Erhvervsstyrelsen startede en sag med henblik på at undersøge virk-

somhedens dokumentation for værdiansættelse af investeringsejen-

domme. Styrelsen endte med alene at vejlede om forholdet, da virk-

somheden i en efterfølgende årsrapport havde foretaget værdiregule-

ring af ejendommene og havde iværksat tiltag til forbedring af dags-

værdiopgørelsen til brug for fremtidige delårsrapporter. 

Styrelsen påtalte endvidere mindre fravigelser fra IFRS. 

Juni 

2018 

 

Indregning 

af bunden 

fondsre-

serve i dat-

terselskab 

Finanstilsynet har vurderet, at det er korrekt, at en finansiel virksom-

hed ikke indregner en bunden fondsreserve i et datterselskab som en 

minoritetsinteresse i moderselskabets koncernregnskab.  

På grund af forholdets principielle karakter har Finanstilsynet drøftet 

det med European Enforcers Coordination Sessions (regnskabskon-

trolgruppe i ESMA) og IASB samt IFRS IC. 

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/Hugogames-240518
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/Hugogames-240518
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/Ostervraa-250518
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/Ostervraa-250518
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/Prime-Office-310518
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/Prime-Office-310518
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/nykredit-realkredit-200618
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/nykredit-realkredit-200618
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Afgø-

relse 

fra 

Emne Hovedbudskab 

Juni 

2018 

Klassifika-

tion af for-

pligelse 

mv. 

Erhvervsstyrelsen påtalte, at en virksomhed  

• ikke har klassificeret forpligtelser vedrørende køb af resterende kapi-

talandele i to selskaber som kortfristede, idet virksomheden ikke har 

en ubetinget ret til at udskyde betaling udover 12 måneder (IAS 1, af-

snit 69 (d)), 

• ikke har oplyst om renteomkostninger og afskrivninger for hvert rap-

porteringspligtigt segment (IFRS 8, afsnit 23 (d) +(e)), 

• ikke har præsenteret bruttoindbetalinger fra optagelse af ny langfri-

stet gæld i pengestrømsopgørelsen (IAS 7, afsnit 21), 

• ikke har klassificeret kapitalandele i et anpartsselskab som et joint 

venture (IFRS 12, afsnit 1), og 

• ikke har præsenteret bruttoinvesteringer i materielle anlægsaktiver i 

hoved- og nøgletalsoversigten (ÅRL § 101). 

Juli 

2018 

 

Præsenta-

tion af 

forsknings- 

og udvik-

lingsom-

kostninger 

i delårsrap-

port 

Delårsrapporten indeholder ikke beløbsmæssige oplysninger om perio-

dens forsknings- og udviklingsomkostninger. Da forsknings- og udvik-

lingsaktiviteten er en væsentlig faktor for virksomhedens fremtid, gi-

ver resultatopgørelsen efter Erhvervsstyrelsens vurdering ikke det for-

nødne indblik i virksomhedens aktivitet i den givne periode. Styrelsen 

påbyder derfor, at virksomheden fremover præsenterer en tilstrække-

ligt specificeret resultatopgørelse, herunder specifikation af forsk-

nings- og udviklingsomkostninger i overensstemmelse med kravene i 

IAS 34, afsnit 10, 15 og 25.  

 

Styrelsen bemærker, at afgørelsen er baseret på en konkret vurdering 

og ikke er en generel afgørelse om, at en sammendraget resultatop-

gørelse skal indeholde de samme regnskabslinjer som i årsrapporten.  

Juli 

2018 

 

Oplysnin-

ger i del-

årsrapport 

Finanstilsynet har påbudt en investeringsforening, at den i fremtidige 

halvårsrapporter skal  

• angive tal fra ultimo året før som sammenligningstal i noteoplysnin-

gerne til balancen, og  

• henvise til de gældende regnskabsregler i ledelsespåtegningen. 

Juli 

2018 

 

Udskudt 

skatteaktiv 

Et selskab fik en påtale for  

• at indregne et udskudt skatteaktiv pr. 30. juni 2017 uden at have 

fremlagt overbevisende dokumentation for, at selskabet vil generere 

fremtidig skattepligtig indkomst til at udnytte det udskudte skatteak-

tiv, 

• fejlagtigt at genindregne et tidligere nedskrevet udskudt skatteaktiv 

pr. 31. december 2016, 

• mangelfuld beskrivelse af udviklingen i perioden siden aflæggelse af 

årsrapporten for 2016, og 

• at ledelsesberetningen i halvårsrapporten er mangelfuld, idet den 

ikke beskriver indregningen og genindregningen af de udskudte skat-

teaktiver.  

 

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/egetepper-200618
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/egetepper-200618
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/BioPorto-020718
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/BioPorto-020718
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/MSinvest-180717
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/MSinvest-180717
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/QIC-holding-240718
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/QIC-holding-240718
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Afgø-

relse 

fra 

Emne Hovedbudskab 

August 

2018 

Manglende 

oplysninger 

Finanstilsynet påtalte, at der manglede en række oplysninger, herun-

der i ledelsesberetningen om årets resultat i forhold til seneste for-

ventninger, om ændring i anvendt regnskabspraksis, om rettelse af 

fejl, om måling af andelskassens domicilejendom og om indbetalt ka-

pital tegnet af ledelsen. 

August 

2018 

Klassifika-

tion af kas-

sekredit i 

penge-

strømsop-

gørelse 

Erhvervsstyrelsen påtalte, at kortfristede kreditfaciliteter var klassifi-

ceret som negative likvider i pengestrømsopgørelsen, selvom alle for-

udsætningerne for klassifikation som likvider m.v. i pengestrømsopgø-

relsen, jf. IAS 7, afsnit 8, ikke var opfyldte. Dette skyldes, at der var 

knyttet kortere opsigelsesvarsler til kreditfaciliteterne, hvorfor kredit-

faciliteterne ikke skulle tilbagebetales på anfordring.  

Okto-

ber 

2018 

Klassifika-

tion af 

banklån og 

specifika-

tion af pen-

gestrømme 

i delårsrap-

port 

Erhvervsstyrelsen påtalte, at en andel af banklån var klassificeret som 

kortfristet i en delårsrapport pr. 31. marts 2017, selv om rammeafta-

len udløb den 15. december 2017. Endvidere fik virksomheden en på-

tale for ikke at have præsenteret en tilstrækkeligt specificeret penge-

strømsopgørelse i overensstemmelse med kravene i IAS 34, afsnit 10, 

15 og 25, idet pengestrømsopgørelsen alene viste pengestrømme fra 

driftsaktiviteter, investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter i tre 

linjer.  

No-

vember 

2018 

Redegørel-

ser på 

samme 

sprog som 

årsrappor-

ten og for-

kerte links. 

En virksomhed fik påbud om, at virksomheden fremadrettet for regn-

skabsåret 2017/18 skal aflægge redegørelse for samfundsansvar, re-

degørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og rede-

gørelse for virksomhedsledelse på samme sprog som årsrapporten, 

hvilket for nuværende er dansk. Endvidere skal links til de lovpligtige 

redegørelser, der medtages i årsrapporten, være korrekte.  

4.2.  Regnskabskontrollen i EU  

 ESMAs aktivitetsrapport 2017 

ESMAs aktivitetsrapport 2017 giver overblik over ESMAs og de nationale tilsynsmyndigheders akti-

viteter i forbindelse med regnskabskontrol samt drøftelser i European Enforcers Coordination Sessi-

ons (EECS). 

Der er undersøgt ca. 1.100 årsregnskaber svarende til 19% af IFRS-udstedere med værdipapirer 

noteret på regulerede markeder i EU (2016: 21%). Aktiviteterne resulterede i 328 reaktioner som 

følge af væsentlige afvigelser fra IFRS (2016: 311). 

I lighed med 2015 og 2016 blev de fleste forhold konstateret på områderne præsentation af års-

regnskab, nedskrivning af ikke-finansielle aktiver og regnskabsmæssig behandling af finansielle in-

strumenter. 

I nyhed af 23. april 2018 på Deloitte.dk er de regnskabsmæssige forhold, som ESMA/EECS har er-

faret og drøftet opsummeret. 

ESMAs aktivitetsrapport 2017 kan læses her. 

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/Oestervraa-Andelskasse-140818
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/Oestervraa-Andelskasse-140818
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/William-Demant-Holding-290818
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/William-Demant-Holding-290818
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/InterMail-311018
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/InterMail-311018
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/InterMail-311018
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/Gabriel-Holding-201118
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/Gabriel-Holding-201118
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2018/Gabriel-Holding-201118
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/ESMAs-aktivitetsrapport-2017.html
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-424_report_on_enforcement_activities_2017.pdf
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 Regnskabskontrol i EU – udvalgte afgørelser 

ESMA har udsendt 22. uddrag fra sin database over afgørelser vedr. IFRS regnskaber, som er truf-

fet af de nationale regnskabstilsyn. 

Databasen, som ikke er offentligt tilgængelig, er bl.a. etableret for at fremme en ensartet anven-

delse af IFRS. Udvalgte uddrag fra databasen offentliggøres med henblik på, at virksomhederne 

kan følge med i, hvordan de nationale regnskabstilsyn vurderer udfaldsrummet i fortolkningen af 

IFRS - det vil sige, hvad der efter tilsynenes vurdering ligger indenfor henholdsvis uden for det ac-

cepterede udfaldsrum i henhold til IFRS. 

Emnerne i det 22. uddrag dækker perioden fra august 2016 til juli 2017, og er opsummeret neden-

for. Hvis en eller flere afgørelser vurderes relevante, anbefaler vi at afgørelsen og begrundelsen 

herfor læses i sin helhed. 

Læs mere i nyhed af 18. maj 2018 på Deloitte.dk På ESMAs hjemmeside kan det 22. uddrag læses 

her. 

Afgørelser fra det 22. uddrag 

IFRS Omhandler 

IFRS 5 Non-current As-

sets Held for Sale and 

Discontinued Operations 

I den konkrete sag ville salg af et langfristet aktiv først blive gennem-

ført mere end et år efter, at aktivet var reklassificeret til bestemt for 

salg. Derfor var betingelsen for reklassifikationen ikke opfyldt. Den et-

årige betingelse skal altid være opfyldt, for at reklassifikation til be-

stemt for salg kan ske. 

IAS 7 Statement of Cash 

Flows 

Et datterselskab skulle løbende opretholdt et minimumsindestående i 

henhold til en finansieringsaftale, indtil nogle udstedte obligationer 

uden fast udløbsdato var fuldt ud indløst. 

Virksomheden skulle oplyse om forpligtelsen til at opretholde et mini-

mumsindestående af likvider. Desuden var det ikke korrekt at præsen-

tere minimumsindeståendet i posten ”likvider” (cash and cash equiva-

lents). Det skal enten præsenteres på en særskilt linje eller medtages 

i anden linje med tilsvarende indhold (fx andre finansielle aktiver). 

IAS 32 Financial Instru-

ments: Presentation 

Regnskabskontrollen var ikke enig i klassifikation af obligationer uden 

fast udløbsdato som egenkapital, idet der var en række betingelser, 

som kunne udløse indfrielse, og som ikke var underlagt virksomhedens 

kontrol. 

IAS 1 Presentation of Fi-

nancial Statements 

IAS 36 Impairment of 

Assets 

En virksomheden skulle give oplysninger om de råvarepriser, der blev 

anvendt i f.m. værdiforringelsestests, da der var en betydelig risiko 

for, at de kunne medføre væsentlige justeringer til den regnskabs-

mæssige værdi.  

IFRS 3 Business Combi-

nations 

IFRS 13 Fair Value 

Measurement 

Ved en købsprisallokering skulle en virksomhed også have identificeret 

immaterielle aktiver relateret til kontraktlige rettigheder på indtægts-

strømmene fra de tilknyttede kontrakter, websiteindhold og søgema-

skineoptimering. Desuden var virksomhedens ”tommelfingerregel” 

(som bestod i, at den ved alle sådanne transaktioner allokerede 5 % 

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/Udtraek-fra-ESMAs-database-over-IFRS-afgoerelser.html?nc=1
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-427_22nd_extract_from_the_eecs_database_of_enforcement.pdf
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IFRS Omhandler 

IAS 38 Intangible Assets af vederlaget til kundedatabasen og 95% af vederlaget til domæner 

med ubestemt levetid) ikke i overensstemmelse med IFRS. 

IFRIC 17 Distributions of 

Non-cash Assets to 

Owners 

En virksomhed havde overført et segment til aktionærerne til regn-

skabsmæssige værdier uden indregning af tab eller gevinst. Da trans-

aktionen er en udlodning af ikke-kontante aktiver til ejerene omfattet 

af IFRIC 17, skal virksomheden måle de aktiver, der udloddes, til dags-

værdi, og eventuel tab eller gevinst ved udlodningen skal indregnes i 

resultatopgørelsen. 

IAS 1 Presentation of Fi-

nancial Statements 

En virksomhed havde præsenteret et tab ved omvurdering af aktiver 

anvendt i driften i en separat post efter årets resultat. Virksomheden 

skulle have præsenteret tabet inden for sine driftsaktiviteter. 

IFRS 10 Consolidated Fi-

nancial Statements 

Efter udløb af tilbudsperioden havde aktionærerne i en købt virksom-

hed ikke nogle muligheder for at trække deres accept tilbage. Derfor 

havde den købende virksomhed den uigenkaldelige ret til kontrollen 

over aktierne på den dato, hvor tilbudsperioden lukkede. 

IAS 8 Accounting Poli-

cies, Changes in Ac-

counting Estimates and 

Errors 

IAS 21 The Effects of 

Changes in Foreign Ex-

change Rates 

IAS 29 Financial Report-

ing in Hyperinflationary 

Economies 

En valutakurs var estimeret ved anvendelse af inflationen i Venezuela 

sammenlignet med mere stabile økonomier, som det væsentligste in-

put. Dette kunne accepteres under hensyntagen til de meget specifikke 

omstændigheder i Venezuela, og fordi IAS 29, afsnit 17 tillader bereg-

ning af det generelle prisindeks indirekte via bevægelserne i valuta-

kursen. 

IAS 38 Intangible Assets Afskrivning af et immaterielt aktiv vedr. rettigheder til film og tv-pro-

grammer kunne ske på basis af forholdet mellem indeværende perio-

des omsætning og den samlede anslåede omsætning, som rettighe-

derne skønnes at ville generere. 

 ESMAs prioriteter for regnskabskontrol af 2018 regnskaber 

ESMA har offentliggjort temaerne for regnskabskontrollen i forbindelse med de børsnoterede virk-

somheders 2018 regnskaber. ESMA vil fokusere på følgende: 

 

Specifikke forhold vedrørende anvendelsen af IFRS 15 Revenue from Contracts with Custo-

mers. Regnskabsaflæggere bør især fokusere på: 

 Identifikation af leveringsforpligtelserne i kontrakten. 

 Vurdering af, om virksomheden er principal eller agent. 

 Allokering af transaktionsprisen. 

 Præsentation af kontraktaktiver og –forpligtelser ved overgang til IFRS 15. 

 Oplysning om væsentlige skøn, som er anvendt ved opgørelsen af beløb og tidspunkt for indreg-

ning af omsætning.  
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For kreditinstitutter fremhæver ESMA anvendelsen af principperne i IFRS 9 Financial Instru-

ments for opgørelse af forventet tab (expected credit loss model (ECL)), særligt overvejelser om 

oplysninger om de væsentlige forudsætninger, som er anvendt ved vurdering af, om der er sket en 

betydelig stigning i kreditrisikoen og ved fastlæggelsen af ECL. 

 

Oplysninger om den forventede effekt af implementeringen af IFRS 16 Leases. Årsrapporten for 

2018 aflægges efter ikrafttrædelsen af IFRS 16. Alle, der aflægger årsrapport efter IFRS for 2018, 

bør derfor være i stand til at oplyse den forventede effekt. Virksomheder, som påvirkes væsentligt, 

opfordres til at vurdere, hvilke oplysninger der vil gøre det muligt for analytikere og andre regn-

skabsbrugere at opdatere deres modeller. 

 

Ikke-finansielle oplysninger 

Herudover fremhæver ESMA, at man i år vil fokusere på andre dele af årsrapporten end den finan-

sielle årsrapport (fx ledelsesberetningen mv.), herunder: 

 Oplysning om ikke-finansiel information i årsrapporten, særligt miljø og forhold relateret til 

klimaændringer (ÅRL § 99a), og 

 Anvendelse af ESMA's Guidelines on Alternative Performance Measures (APM).  

 

Endelig fremhæver ESMA vigtigheden af at oplyse om effekten af Storbritanniens beslutning om at 

forlade EU (Brexit). 

  

Læs mere om fokusområderne på ESMAs hjemmeside. 

 Alternative Performance Measures 

Som nævnt i afsnit 4.2.3 er et af fokusområderne for regnskabskontrollen af 2018 årsrapporter an-

vendelse af APM’er (Alternative Performance Measures). ESMAs Guidelines on Alternative Perfor-

mance Measures foreskriver blandt andet: 

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

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

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

 At udstedere også oplyser om den for det specifikke APM nærmest sammenlignelige post, sub-

total og total i regnskabet. 

 At APM suppleres med sammenligningstal og afstemninger herfor. 

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

 At definition og beregning af APM er konsistent over tid. 

 

ESMA har udsendt et dokument (senest opdateret i oktober 2017) med spørgsmål/svar vedrørende 

brug af APM’er, som kan læses på ESMAs hjemmeside. 

 

 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-503_esma_european_common_enforcement_priorities_2018.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1057_final_report_on_guidelines_on_alternative_performance_measures.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1057_final_report_on_guidelines_on_alternative_performance_measures.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-51-370_qas_on_esma_guidelines_on_apms.pdf
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5. Publikationer og værktøjer 

5.1. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder 

Deloittes populære bog, IFRS - Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, er udkom-

met i femte udgave. I bogen har vi kogt vores omfattende viden om IFRS ned til 370 knivskarpe 

sider, der giver et hurtigt overblik over regnskabsstandarderne og de fortolkningsbidrag, der hører 

til – og ikke mindst de vigtigste forskelle mellem ÅRL og IFRS. Det gør det langt nemmere at forstå 

og anvende standarderne. 

Bogen er relevant for økonomimedarbejdere, regnskabs- og økonomichefer, bestyrelsesmedlem-

mer og revisionskomitémedlemmer i virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS, eller påtæn-

ker at overgå til IFRS. Bogen er også relevant for alle med økonomiansvar i virksomheder, der af-

lægger regnskab efter ÅRL, da IFRS i stadig højere grad bliver brugt til fortolkning af ÅRLs ramme-

bestemmelser. 

Bogen kan bestilles via ifrs@deloitte.dk, eller den kan downloades eller læses på Deloitte.dk.  

5.2.  Regnskabstjekliste ÅRL 

Til brug for kontrol af årsrapporter aflagt efter ÅRL har Deloitte udarbejdet en regnskabstjekliste i 

et brugervenligt webbaseret format. Tjeklisten, der dækker såvel års- som koncernregnskaber, kan 

anvendes af virksomheder, der følger bestemmelserne i regnskabsklasse B, C eller D i ÅRL. Den 

kan desuden anvendes af virksomheder, som har valgt at følge reglerne for mikrovirksomheder el-

ler lempelsen for visse dattervirksomheder i klasse C mellem. Endvidere kan tjeklisten anvendes af 

erhvervsdrivende fonde.  

Tjeklistens udformning og spørgsmål er styret af en række tilpasningsspørgsmål, som muliggør til-

pasning af tjeklisten til den enkelte virksomheds forhold. Visse tilpasningsspørgsmål er suppleret 

med en kort vejledning til forståelse af spørgsmålet. 

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

5.3.  IFRS Checklist 2018 (DK) 

Deloitte har udsendt IFRS Checklist 2018 (DK). Tjeklisten er baseret på og indeholder Deloittes 

fulde globale IFRS tjekliste, men er udvidet med yderligere funktioner, som bl.a. gør det muligt at 

tilpasse tjeklisten til den konkrete virksomhed via fokusering på de områder, hvor risikoen for fejl i 

regnskabet er størst. Desuden understøtter IFRS Checklist 2018 (DK) i højere grad dokumentatio-

nen af de overvejelser og konklusioner, der er foretaget ved tilpasning og udfyldelse af IFRS tjekli-

sten. Overvejelser og dokumentation herfor sker i ét centralt faneblad i tjeklisten, så det er muligt 

at reducere og målrette ressourceforbruget til udfyldelse af tjeklister for netop de IFRS standarder, 

som er væsentlige og risikofyldte for den enkelte virksomhed, eventuelt ved anvendelse af en rota-

tionsplan. 

mailto:ifrs@deloitte.dk
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/ifrs.html
https://mitregnskab.deloitte.dk/mine-tjeklister


Deloitte ÅrsNyt 2018 

 

46 
 

IFRS Checklist 2018 (DK) indeholder også de yderligere danske oplysningskrav ifølge den gæl-

dende IFRS-bekendtgørelse, som børsnoterede virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS, 

skal overholde.  

Den globale IFRS tjekliste er tilgængelig via IASPlus. 

5.4. Globalt IFRS-eksempelregnskab 2018 

Deloittes globale IFRS-eksempelregnskab 2018 er opdateret med nye og ændrede standarder og 

fortolkningsbidrag, og illustrerer IFRS’ krav til præsentation og oplysninger for regnskabsår, som 

slutter 31. december 2018.  Som appendiks til Deloittes globale IFRS-eksempelregnskab 2017 er 

udsendt et appendiks, som viser førtidsimplementering af IFRS 16 Leases, der har virkning for 

regnskabsår, der begynder 1. januar 2019 eller senere.  

Det globale IFRS-eksempelregnskab 2018 kan downloades i pdf-format her. 

5.5. IFRS - oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbi-
drag 2018 

Deloitte opdaterer løbende en dansk publikation med oversigt over alle nye og ændrede standarder 

og fortolkningsbidrag, som skal implementeres i 2018, henholdsvis skal implementeres i senere 

regnskabsår. Publikationen indeholder desuden en kort beskrivelse af de enkelte ændringer, og der 

er mulighed for, at virksomheden for hver ændring kan indarbejde sin vurdering af den forventede 

effekt på regnskabet. 

Publikationen kan downloades på Deloitte.dk.  

5.6.  IFRS in Focus - Closing Out 2018 

På IASPlus udsendes sidst i december 2018 nyhedsbrevet "IFRS in Focus - Closing out", som inde-

holder omtale af de nye standarder og ændringer gældende for 2018 regnskaber. Nyhedsbrevet 

omtaler desuden en række regnskabsmæssige forhold, som kan være relevante i forbindelse med 

udarbejdelse af årsrapporten pr. 31. december 2018 efter IFRS.     

5.7.  Delårsrapportering 

Deloittes værktøjer vedrørende delårsrapportering opdateres hvert år med nye og ændrede be-

stemmelser, som virksomhederne skal være opmærksomme på ved aflæggelse af delårsrapporter. 

Se de seneste værktøjer på Deloitte.dk. Næste opdatering forventes udsendt i marts 2019.  

https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2018/ifrs-checklist
https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2017/ifrs-16-appendix
https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2018/ifrs-mfs-2018
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/ifrs-nye-aendrede-standarder-fortolkningsbidrag.html
https://www.iasplus.com/en
http://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2015/closing-out-2015
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/delaarsrapportvaerktoejer-2018.html
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6. Selskabsret 

6.1.  Kapitalkravet til aktieselskaber er nedsat til 400.000 kr.  

Folketinget har i maj 2018 vedtaget to ændringslove til selskabsloven (L185a og L185b), som 

blandt andet nedsætter kapitalkravet til aktieselskaber fra 500.000 kr. til 400.000 kr. Endvidere 

bliver registrering af et nystiftet kapitalselskab betinget af, at der er foretaget registrering af reelle 

ejere. Ændringerne trådte i kraft den 1. juli 2018. 

De vedtagne ændringer af selskabsloven (SEL), lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV) 

og lov om erhvervsdrivende fonde (LEF) omfatter:  

Nr. Ændring 

1 Kapitalkravet for aktieselskaber (herunder partnerselskaber) nedsættes fra 500.000 kr. til 

400.000 kr. 

2 Ved etablering af et kapitalselskab, en virksomhed med begrænset ansvar, et interessent-

skab, et kommanditselskab eller en erhvervsdrivende fond skal der senest samtidig med 

registreringen af virksomheden indhentes og registreres oplysninger om virksomhedens 

reelle ejere. 

3 Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse et kapitalselskab, en virksomhed 

med begrænset ansvar og en erhvervsdrivende fond, hvis disse ikke har registreret reelle 

ejere. 

4 Ved tvangsopløsning af selskaber kan skifteretten bestemme, at tidligere medlemmer af 

selskabets ledelse og hidtidige revisor deltager i møde ved anvendelse af telekommunika-

tion med eller uden billede, hvis det findes hensigtsmæssigt. 

5 Alle virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virk-

somheder kan fremover omdannes til et aktieselskab.  

6 Ved omregistrering af et iværksætterselskab (IVS) til et anpartsselskab (ApS), kan en ka-

pitalforhøjelse ske i andre værdier end kontanter (apportindskud). 

7 Et IVS kan omregistreres til et ApS, selv om selskabskapitalen og den bundne reserve ikke 

udgør mindst 50.000 kr. på beslutningstidspunktet, hvis der samtidig foretages en kapital-

forhøjelse til 50.000 kr. i forbindelse med beslutningen om omregistrering.  

  

Nedsættelse af kapitalkravet til aktieselskaber 

Aktieselskaber skal efter den gældende lov have en selskabskapital på mindst 500.000 kr., hvoraf 

mindst en fjerdedel svarende til 125.000 kr. skal være indbetalt. Kapitalkravet er nedsat til 

400.000 kr., hvoraf mindst 100.000 kr. skal være indbetalt. Tilsvarende nedsættelse finder også 

anvendelse for partnerselskaber. 

http://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l185a/20171_l185a_som_vedtaget.pdf
http://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l185b/20171_l185b_som_vedtaget.pdf
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Registrering af reelle ejere  

Inden den 1. december 2017 skulle en række virksomheder registrere deres ultimative, personlige 

ejere (reelle ejere) i virk.dk. Reelle ejere er den fysiske person, der i sidste ende direkte eller indi-

rekte ejer eller kontrollerer en ”tilstrækkelig del” af ejerandelene eller stemmerettighederne i en 

virksomhed, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler (eksempelvis via bestemmelser i 

en ejeraftale eller vedtægter).  

Af lovbemærkningerne fremgår, at en del nye og eksisterende virksomheder endnu ikke har regi-

streret oplysningerne om reelle ejere. For at sikre registrering af reelle ejere, er det fremover en 

betingelse for registrering af nyetablerede virksomheder, at der samtidig foretages registrering af 

virksomhedens reelle ejere.  

Efter lovændringen kan Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om at opløse et kapitalselskab, hvis 

der fx ikke er registreret ledelse, legale ejere, anmeldt revisor og som noget nyt også hvis der ikke 

er registreret reelle ejere.  

Læs mere om de vedtagne ændringer i nyhed af 18. juni 2018 på Deloitte.dk.  

6.2. Vurderingsberetninger – SKAT accepterer ikke sammenlægnings-
metoden 

Når en personligt ejet virksomhed skal omdannes til et kapitalselskab, skal der udarbejdes en vur-

deringsberetning med en åbningsbalance. I åbningsbalancen kan aktiver og forpligtelser, jf. års-

regnskabsloven, indregnes og måles enten efter overtagelsesmetoden (dagsværdier) eller efter 

sammenlægningsmetoden (hidtidige bogførte værdier). 

SKATs krav til åbningsbalancen ved skattefri virksomhedsomdannelse  

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse skal de overdragne aktiver og passiver i henhold til virk-

somhedsomdannelseslovens regler værdiansættes til handelsværdier. Disse handelsværdier skal 

efter SKATs opfattelse afspejles i vurderingsberetningen, og det er endvidere SKATs holdning, at 

handelsværdierne skal fremgå af den åbningsbalance, der vedhæftes vurderingsberetningen. Det 

betyder, at aktiver og forpligtelser, herunder goodwill, ejendomme mv. derfor skal indregnes til 

dagsværdi (overtagelsesmetoden) i den åbningsbalance, der vedhæftes vurderingsberetningen. 

SKAT kræver endvidere, at der i åbningsbalancen indregnes fuld udskudt skat, herunder vedrø-

rende goodwill. 

Denne opfattelse medfører, at sammenlægningsmetoden umiddelbart ikke kan anvendes ved en 

skattefri virksomhedsomdannelse. Dette er i modsætning til, hvis overdragelsen var sket i form af 

en skattepligtig omdannelse, hvor SKAT ikke stiller krav til udformning af vurderingsberetningen 

herunder åbningsbalancen. 

Deloitte er uforstående over for SKATs opfattelse, som reelt forhindrer virksomhederne i 

at bruge en i årsregnskabsloven tilladt metode. Selv om Deloitte ikke er enig i SKATs op-

fattelse, anbefaler Deloitte, at SKATs anvisninger følges, da SKATs afvisning af en åb-

ningsbalance opgjort til bogførte værdier kan få uheldige konsekvenser. Deloitte forven-

ter, at Erhvervsstyrelsen vil forsøge at få en afklaring med SKAT, således at både overta-

gelsesmetoden og sammenlægningsmetoden kan anvendes ved en skattefri virksom-

hedsomdannelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/Kapitalkravet-til-aktieselskaber-nedsaettes-til-400000kr.html
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6.3. God selskabsledelse 

 Reviderede anbefalinger for god selskabsledelse 

Komitéen for god Selskabsledelse udsendte i november 2017 reviderede Anbefalinger for god Sel-

skabsledelse, som skal anvendes første gang for kalenderårsrapporter 2018.  

De væsentligste ændringer 

De tre væsentligste ændringer ift. den tidligere version af anbefalingerne er efter Deloittes vurde-

ring: 

1. Bestyrelsesevaluering med inddragelse af ekstern bistand minimum hvert tredje år.  

2. Beskrivelse af sammenhængen mellem vederlagspolitik og den langsigtede værdiskabelse og 

mål.  

3. Udarbejdelse af vederlagsrapport med oplysninger om vederlag til hvert ledelsesmedlem de se-

neste fem år, og redegørelse for sammenhængen mellem vederlaget og virksomhedens stra-

tegi og mål.  

”Følg eller forklar”–princippet gælder fortsat 

Børsnoterede selskaber skal, jf. ÅRL § 107b og NASDAQ OMX Copenhagens ”Regler for udstedere 

af aktier” oplyse, om de følger anbefalingerne, eller forklare, hvorfor de ikke gør det (”følg eller for-

klar”-princippet). Oplysningerne skal gives i årsrapportens ledelsesberetning eller i en redegørelse 

på selskabets hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen. 

Vi har opsummeret ændringerne i nyhed af 12. december 2017 på Deloitte.dk. De reviderede an-

befalinger kan downloades på komitéens hjemmeside.   

 Årsberetning fra Komitéen for god Selskabsledelse 

Komitéen for god Selskabsledelse udsendte i september 2018 sin årlige årsberetning for perioden 

1. juli 2017-30. juni 2018, som omhandler komitéens arbejde med god selskabsledelse og aktivt 

ejerskab.   

Årsberetningen indeholder resultatet af den årlige undersøgelse af selskabernes efterlevelse af An-

befalingerne for god Selskabsledelse og som noget nyt en undersøgelse af investorernes efterle-

velse af Anbefalingerne for aktivt Ejerskab.  

Compliance-undersøgelse – Anbefalinger for god Selskabsledelse 

Den årlige compliance-undersøgelse omfatter 2017 årsrapporter eller den seneste offentliggjorte 

årsrapport for selskaber med skævt regnskabsår. Undersøgelsen viser, at de børsnoterede selska-

bers efterlevelse af Anbefalingerne for god Selskabsledelse generelt er meget høj. Undersøgelsen 

viser en samlet efterlevelse af anbefalingerne på 99% for samtlige danske børsnoterede selskaber.  

 90% af selskaberne følger helt eller delvist. 

 9% af selskaberne følger ikke, men forklarer, hvordan de i stedet har indrettet sig. 

 1% af selskaberne følger ikke, uden at forklare, hvordan de i stedet har indrettet sig. 

Opdaterede vejledninger 

Baseret på opdateringen af Anbefalingerne for god Selskabsledelse har komitéen efterfølgende 

ajourført vejledningerne, som er knyttet til anbefalingerne.   

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/God-selskabsledelse.html?nc=1
https://corporategovernance.dk/sites/default/files/media/anbefalinger_for_god_selskabsledelse_2017.pdf
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Til brug for selskabernes rapportering vedrørende regnskabsår, som starter efter 1. januar 2018, 

er der tre vejledninger:   

 Vejledning om ledelsesudvalg.  

 Vejledning om bestyrelsesevaluering.   

 Vejledning om vederlagspolitik (inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning).  

 

Vejledningerne kan læses på komitéens hjemmeside. 

 

Endvidere har komitéen udarbejdet engelske versioner af henholdsvis Anbefalinger for god Sel-

skabsledelse og  afrapporteringsskemaet.  

 
Compliance undersøgelse - Anbefalinger for aktivt Ejerskab 

Det er første år, at investorerne redegør for Anbefalingerne for aktivt Ejerskab, og derfor også før-

ste gang, at komitéen undersøger, hvordan der arbejdes med anbefalingerne. Der er gennemført 

en undersøgelse i 1. halvår 2018 omfattende 34 investorer. Undersøgelsen viser en meget høj ef-

terlevelse af anbefalingerne på 94 %. Af de 94 % følger 80 % anbefalingerne og 14 % følger del-

vist med forklaring. Kun 6% af investorerne forholder sig ikke til anbefalingerne.  

Læs årsberetningen på Corporategovernance.dk. 

6.4.  Erhvervsdrivende fonde 

 Erhvervsstyrelsens tilsynskontrol 

Erhvervsstyrelsen fører som tilsynsmyndighed kontrol med de erhvervsdrivende fondes årsrappor-

ter. For 2017 årsrapporterne havde Erhvervsstyrelsens særlig fokus på, at uddelinger var sket til 

formålet, var lovlige og var taget af fondens frie reserver. For 2018 årsrapporterne vil den temaba-

serede kontrol bl.a. have fokus på ledelsesvederlag. 

Deloitte anbefaler derfor, at erhvervsdrivende fonde har fokus på oplysninger om ledelsesvederlag. 

Kravet om at oplyse om ledelsesvederlag gælder for alle fonde uanset størrelse.  

   Vejledning om redegørelse for god fondsledelse 

Erhvervsstyrelsen har udsendt en vejledning om fondsbestyrelsens redegørelse for god fondsle-

delse. I vejledningen beskrives hvad redegørelsen nærmere skal indeholde, hvordan den skal of-

fentliggøres og revisors rolle i den forbindelse.  

Bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde skal, jf. § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde redegøre for, 

hvordan bestyrelsen forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede Anbefalinger 

for god Fondsledelse. Redegørelsen skal, jf. årsregnskabslovens § 77a medtages i årsrapporten. 

Redegørelsen kan placeres: 

 i årsrapportens ledelsesberetning, eller 

 på fondens hjemmeside. 

 

Redegørelsen skal udarbejdes efter ”følg eller forklar”- princippet. Det betyder, at bestyrelsen skal 

oplyse om fonden: 

 følger de enkelte anbefalinger, eller 

 fraviger en eller flere anbefalinger, og i givet fald hvilke, samt redegøre for grundene hertil, og 

for hvordan fonden i stedet har indrettet sig. 

 

https://corporategovernance.dk/vejledninger
https://corporategovernance.dk/gaeldende-anbefalinger-god-selskabsledelse
https://corporategovernance.dk/gaeldende-anbefalinger-god-selskabsledelse
https://corporategovernance.dk/hjaelpevaerktoejer-til-god-selskabsledelse
https://corporategovernance.dk/aarsberetning-fra-komiteen-god-selskabsledelse-2
https://erhvervsstyrelsen.dk/ny-vejledning-om-bestyrelsens-redegoerelse-god-fondsledelse
https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf
https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf
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I vejledningen understreges, at manglende efterlevelse af en anbefaling ikke er et regelbrud, men 

udtryk for, at bestyrelsen har valgt at indrette sig på en anden måde end den, der fremgår af an-

befalingen. Forklaringen på en fravigelse skal indeholde en klar og konkret begrundelse. 

Henvisningen i ÅRL § 77a til erhvervsfondslovens § 60 indebærer, at fondens bestyrelse i sin rede-

gørelse skal oplyse, om fonden følger de enkelte anbefalinger fra Komitéen for god Fondsledelse.  

I vejledningen præciseres, at det ikke er tilstrækkeligt med en samlet henvisning til, at anbefalin-

gerne følges. Det er heller ikke tilstrækkeligt at skrive, at anbefalingerne følges bortset fra enkelte 

specifikke anbefalinger. Dette gælder, uanset at der medtages en redegørelse for, hvilke anbefalin-

ger der ikke følges, herunder grundene hertil, og hvordan fonden i stedet har indrettet sig.  

Komitéen for god Fondsledelse har udarbejdet et skema, som kan anvendes til rapporteringen. 

Skemaet kan downloades her. 

Hvis fonden vælger at placere redegørelsen på fondens hjemmeside, skal fonden i ledelsesberet-

ningen eller i noterne oplyse, at den lovpligtige redegørelse om god fondsledelse er placeret på 

fondens hjemmeside. Oplysningen skal angive den præcise URL-adresse, som fører direkte til rede-

gørelsen. Redegørelsen på hjemmesiden skal være offentliggjort senest samtidig med, at årsrap-

porten underskrives af ledelsen. Endvidere skal den være tilgængelig på den angivne URL-adresse i 

mindst 5 år. 

Revisor skal kontrollere, at bestyrelsen har udarbejdet og offentliggjort redegørelsen for god fonds-

ledelse, og påse, at redegørelsen indeholder de krævede oplysninger. 

Læs de detaljerede krav i vejledningen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 

 Årsberetning fra Komitéen for god Fondsledelse 

Komitéen for god Fondsledelse udsendte i oktober 2018 en årsberetning, som beskriver de væsent-

ligste punkter for komitéens virke i det forløbne år. Komitéen har bistået fonde i arbejdet med an-

befalinger for god fondsledelse og har herunder deltaget i en række møder. Komitéen opdaterer 

løbende sin hjemmeside, som indeholder en række hjælpeværktøjer og spørgsmål/svar (FAQ) til de 

enkelte anbefalinger. Endvidere har komitéen gennemført en stikprøveundersøgelse af fondenes 

redegørelse for, hvordan de forholder sig til anbefalingerne. Undersøgelsen, som er foretaget efter 

at fondene for tredje gang har skullet redegøre for god fondsledelse, viser en positiv udvikling i 

fondenes efterlevelse i forhold til 2016. Undersøgelsen af 2017 årsrapporter viser: 

 86 % efterlever følg-eller-forklar princippet, hvor kun 54 % efterlevede i 2016. 

 Kun én af de udvalgte fonde har ikke udarbejdet en redegørelse for god fondsledelse, hvor det 

var 8 i 2016. 

 De største fonde har fortsat en bedre efterlevelse end de små fonde, men en stor del af forbed-

ringen i efterlevelsesprocenten skyldes en positiv udvikling blandt de mindre fonde. 

Der er størst efterlevelse af følgende anbefalinger:  

 Stillingtagen til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik (94 pct.)  

 Bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne (95 pct.)  

 Bestyrelsesbeslutning ved udførelse af særlige driftsopgaver (94 pct.)  

 Vurdering og fastlæggelse af kompetencer i bestyrelsen (94 pct.)  

 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer (91 pct.)  

 Ledelsessammenfald i fondens dattervirksomhed(er) (92 pct.)  

https://godfondsledelse.dk/hjaelpevaerktoejer
https://erhvervsstyrelsen.dk/ny-vejledning-om-bestyrelsens-redegoerelse-god-fondsledelse
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 Uafhængighed (92 pct.) 

Anbefalinger med lavest efterlevelse er:  

 Aldersgrænse (62 pct.)  

 Oplysning om individuelt vederlag (64 pct.)  

 Redegørelse i ledelsesberetningen for bestyrelsens sammensætning (73 pct.) 

 

Læs årsberetningen på godfondsledelse.dk.  

Find komitéens hjælpeværktøjer og FAQ’er her.  

6.5. Høringsforslag – aktionærrettighedsdirektivet  

Erhvervsstyrelsen udsendte i oktober 2018 et udkast til lovforslag, der skal implementere ændrin-

gerne til aktionærrettighedsdirektivet i dansk lovgivning inden juni 2019. Ændringerne til aktionær-

rettighedsdirektivet, som er fra 2017, har til formål at understøtte investorer i langsigtet aktivt 

ejerskab. Virksomheder, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked i EU, er omfattet 

af ændringerne. 

Lovforslaget indeholder fire hovedpunkter, der skal understøtte mulighederne for, at aktionærer 

kan udøve et aktivt ejerskab i børsnoterede selskaber: 

 Selskaberne får bedre mulighed for at identificere deres aktionærer. 

 Selskaberne skal udarbejde en vederlagspolitik for aflønning af direktions- og bestyrelsesmed-

lemmer samt offentliggøre en vederlagsrapport. 

 Væsentlige transaktioner mellem selskabet og nærtstående parter skal godkendes inden gen-

nemførsel og herefter offentliggøres. 

 Institutionelle investorer skal offentliggøre en politik for aktivt ejerskab. 

I forhold til regnskab er særligt forslagene om ledelsesvederlag og transaktioner med nærtstående 

parter interessante.  

Lovændringerne forventes at træde i kraft den 10. juni 2019, hvilket bl.a. betyder, at der for de 

omfattede selskaber skal stemmes om en vederlagspolitik på den førstkommende ordinære gene-

ralforsamling efter 10. juni 2019. 

Høringsforslaget kan læses på Høringsportalen.dk.  

 

 

https://godfondsledelse.dk/aarsberetning-komiteen-god-fondsledelse-2018
https://godfondsledelse.dk/spoergsmaal-og-svar-0
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62351
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7. Hvidvask 

7.1.  Deloitte er omfattet af hvidvaskloven 

 

Deloitte er som revisionsfirma omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og 

finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) og er således underlagt samme lovregulering som ban-

ker, pengeinstitutter mv. i relation til identifikation af kunden og foretagelse af kundekendskabs-

procedurer. Disse regler skal efterleves uanset opgavetype, dvs. også for kunder, hvor Deloitte 

alene løser eksempelvis en konsulentopgave.  

I juni 2017 trådte den nye hvidvasklov i kraft. Denne gennemfører EU´s 4. hvidvaskdirektiv og 

bygger herudover på anbefalinger fra Financial Action Task Force (FATF), som Danmark er medlem 

af. Finanstilsynet har i oktober 2018 offentliggjort en vejledning som fortolkningsbidrag til hvid-

vaskloven (se Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask 

og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)).     

Formålet med reglerne er at skabe øget gennemsigtighed til virksomheders ejerstrukturer, så det 

bliver sværere at sløre ejerskabet af en virksomhed gennem indviklede selskabskonstruktioner. 

Gennemsigtigheden skal modvirke, at midler skjules i skattelylande, og være med til at forhindre 

hvidvask og terrorfinansiering.  

I henhold til hvidvaskloven er Deloitte forpligtet til ved etablering af en forretningsforbindelse at 

identificere kunden og dens eventuelle ejere samt gennemføre kundekendskabsprocedurer. Delo-

itte skal også for eksisterende kunder efterleve alle kravene i hvidvaskloven. Vi har bl.a. en pligt til 

at indhente kundens identitetsoplysninger og - for juridiske personer - også en pligt til at afdække 

ejer- og kontrolstruktur, herunder identiteten på den juridiske persons ”reelle ejere”. Oplysnin-

gerne skal indeholde oplysninger om fulde navn og cpr-nr. eller lignende (unikt ID-nummer), hvis 

den pågældende ikke har et cpr-nr.  

En væsentlig forskel til den tidligere hvidvasklov er, at der altid skal identificeres en reel ejer for en 

juridisk enhed. Der er i hvidvaskloven kun én undtagelse til dette krav, nemlig hvis der er tale om 

ejere af selskaber, hvis ejerandele handles på et reguleret marked (børsnoterede virksomheder). I 

alle andre tilfælde skal der identificeres en reel ejer, herunder også for bl.a. offentlige myndigheder 

og finansielle virksomheder, som ikke er børsnoterede.  

Hvidvaskloven definerer ”reelle ejere” som 

”Den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer kunden, eller den eller 

de fysiske personer, på hvis vegne en transaktion eller aktivitet gennemføres, herunder:  

a) Den eller de fysiske personer i et selskab, virksomhed, forening m.v., der i sidste ende 

direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stem-

merettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler….”,  

https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Tilsyn/hvidvask/Vejledning-til-hvidvaskloven-oktober-2018.pdf?la=da
https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Tilsyn/hvidvask/Vejledning-til-hvidvaskloven-oktober-2018.pdf?la=da
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b) Den daglige ledelse, hvis der ikke er identificeret en person under litra a, eller hvis der er 

tvivl om, hvorvidt den eller de personer, der er identificeret, er den eller de reelle ejere.”,  

c) Den eller de fysiske personer i et retligt arrangement, herunder i en fond, trust eller lig-

nende, der i sidste ende direkte eller indirekte kontrollerer eller på anden måde har ejer-

skabslignende beføjelser….” 

 

Der anvendes samme definition på reelle ejere i hvidvaskloven og regelsættet om registrering af 

reelle ejere fra 2016, se vejledning om reelle ejere fra Erhvervsstyrelsen. Reelle ejere registreret 

hos Erhvervsstyrelsen vil derfor ligeledes være reelle ejere i henhold til hvidvasklovens bestemmel-

ser. De juridiske personer, som er undtaget for registrering af reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen, 

eksempelvis interessentskaber og frivillige foreninger, skal dog stadig have identificeret en reel ejer 

i henhold til hvidvaskloven, medmindre virksomheden er børsnoteret. Kan der ikke identificeres en 

reel ejer, vil det være ledelsen, der skal betragtes som reel ejer. Eksempelvis vil det i et selskab 

være den registrerede direktion, der anses som reel ejer, såfremt ingen person i sidste ende ejer 

eller kontrollerer selskabet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning_om_reelle_ejere.pdf
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