
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Deloitte ÅrsNyt 2019 
 

December 2019 



Deloitte ÅrsNyt 2019 

 

 

Deloitte ÅrsNyt 2019 

I Deloitte ÅrsNyt 2019 har vi samlet information, som vi har vurderet relevant, når der aflægges 

årsrapport for 2019 af virksomheder, som følger årsregnskabsloven (ÅRL) eller IFRS.  

Deloitte ÅrsNyt omhandler bl.a. den nye ferielov, som har betydning for 2019 årsrapporter og som 

er relevant uanset om virksomheden aflægger regnskab efter ÅRL eller IFRS. Endvidere omtales 

ændringer til årsregnskabsloven, som træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 

den 1. januar 2020 eller senere, men som kan anvendes for regnskabsår, der slutter den 31. de-

cember 2018 eller senere. Herudover omtales en række aktuelle regnskabsmæssige problemstillin-

ger vedrørende årsregnskabsloven.  

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 2019 

årsregnskaber.  

Under selskabsretlige forhold omtales implementering af aktionærrettighedsdirektivet i selskabslo-

ven, ophævelse af muligheden for at stifte iværksætterselskaber, seneste nyt om anbefalinger for 

god selskabsledelse samt seneste nyt om erhvervsdrivende fonde. I dette afsnit har vi også omtalt 

den pligt, vi som revisionsvirksomhed desværre er pålagt til at foretage underretning om ulovlige 

kapitalejerlån, ligesom vi som noget nyt fra januar 2020 også skal indberette til myndighederne, 

hvis vi konstaterer, at virksomhedernes registreringer af deres reelle ejere ikke er korrekte. 

Deloitte ÅrsNyt 2019 er udarbejdet af AuditBusinessSolutions, Deloittes faggruppe for revisions- og 

regnskabsforhold. 

Har du spørgsmål eller kommentarer til Deloitte ÅrsNyt 2019, er du velkommen til at kontakte din 

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

Redaktionen af Deloitte ÅrsNyt 2019 er afsluttet den 12. december 2019. 
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1. ÅRL mv. 

1.1. Nye regler, der træder i kraft for regnskabsåret 2019 

 Ny ferielov – overgangsregler har effekt for regnskabsåret 2019 

(ÅRL/IFRS) 

Den nye ferielov, som indeholder en ferieordning med fuld samtidighedsferie, træder først i kraft 

den 1. september 2020. Overgangsordningen til den nye ferielov får dog betydning for opgørelse af 

feriepengeforpligtelsen for kalenderårsrapporter 2019, idet der pr. 31. december 2019 er opsparet 

fire måneder til indefrysning, som skal indregnes i kalenderårsrapporten for 2019. De tilgodeha-

vende feriemidler, som indefryses, skal beregnes som 12,5 % af den ferieberettigede løn.  

Du kan læse mere om den nye ferielov på Deloitte.dk, hvor loven er nærmere beskrevet i et ny-

hedsbrev. Som supplement hertil er der udarbejdet et simpelt taleksempel samt et webinar om ho-

vedprincipperne i den nye ferielov. Nedenfor er udvalgte emner vedrørende særligt overgangsord-

ningen kort beskrevet.  

Emne Kort opsummering 

Hvad indgår i 

feriepengefor-

pligtelsen pr. 

31.12.2019 

a) Ferie opsparet i 2018 som ikke er afholdt (restferie) 

b) Ferie til afholdelse, opsparet i perioden 1. januar – 31. august 2019  

c) Feriemidler, der indefryses (opsparet 1. september – 31. december 2019). 

 

Forpligtelsen jf. a) og b) opgøres efter de hidtidige regler (bør opgøres efter 

den eksakte metode). 

 

Forpligtelsen jf. c) opgøres som 12,5 % af den ferieberettigede løn. Hertil 

skal evt. tillægges arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag, jf. nedenfor.  

Arbejdsgiver-

betalt pension 

 

Arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag indgår ikke i den ferieberettigede løn, og 

der skal derfor ikke beregnes feriepenge til indefrysning af arbejdsgiverbe-

talt pensionsbidrag.  

 

For funktionærer, som er omfattet af en kollektiv overenskomst, der giver 

ret til pension af feriepenge ved fratræden, skal der beregnes pensionsbi-

drag af de feriemidler, der indefryses. Pensionsbidraget indberettes til fon-

den sammen med de feriemidler, som indefryses, og indgår i grundlaget for 

den årlige indeksering. Det svarer til, at der beregnes feriemidler af pensi-

onsbidraget. 

Indberetning af 

indefrossede 

feriemidler 

Indberetning for timelønnede skal ske løbende til Feriekonto eller Feriepen-

geinfo.  

 

Indberetning for funktionærer kan ske løbende eller samlet senest pr. 31. 

december 2020, og skal for hver medarbejder indeholde information om: 

1) Navn og cpr-nummer eller anden entydig identifikation, 

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/markets/articles/ny-ferielov-2020.html
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Emne Kort opsummering 

2) Tilgodehavende feriemidler (opgjort brutto før skat), og 

3) Antallet af opsparede feriedage. 

 

Læs mere om indberetning på https://indberet.virk.dk/ny-ferielov.  

Timelønnede 

 

Hvis arbejdsgiveren er tilsluttet en overenskomst med feriepengegaranti, 

kan arbejdsgiveren indberette til Feriepengeinfo. Indberetning skal fremad-

rettet ske før skat.  De indefrossede feriemidler kan virksomheden vælge at 

beholde i virksomheden eller afregne til feriefonden på tilsvarende måde 

som for funktionærer.  

 

Hvis arbejdsgiveren ikke er tilsluttet en overenskomst med feriepengega-

ranti, skal arbejdsgiveren indberette og indbetale til Feriekonto (efter skat). 

Feriekonto indberetter herefter til feriefonden. 

Beslutning om 

at beholde fe-

riemidlerne el-

ler indbetale fe-

riemidlerne til 

feriefonden 

a) Arbejdsgivere skal i løbet af sommeren 2021 beslutte, om de vil beholde fe-

riemidlerne i virksomheden eller indbetale feriemidlerne til feriefonden. Ind-

betalingsfristen er senest 1.september 2021. 

b)  

c) Beholdes feriemidlerne i virksomheden, skal virksomheden hvert år (senest 

1. september) bekræfte, om virksomheden fortsat vil beholde feriemidlerne. 

Hvis det ikke bekræftes rettidigt, eller hvis forfaldne feriemidler ikke betales 

rettidigt, forfalder hele forpligtelsen til betaling. 

 

Virksomheden skal vurdere, om feriemidlerne skal indbetales, ud fra bl.a. 

virksomhedens likviditetsmæssige situation, virksomhedens lånerente sam-

menholdt med den forventede indeksering (som for 2018 ville have udgjort 

2,3 %), de administrative byrder ved at beholde midlerne i virksomheden 

mv. 

Indeksering Indeksering af de indefrossede feriemidler starter den 1. september 2020.  

Indekseringen opgøres på baggrund af den årlige faktiske lønudvikling, som 

fastlægges ud fra DA’s strukturstatistik. Denne udgjorde 2,3 % for 2018. 

Direktører mv. Direktører samt personer, der arbejder i et selskab, hvori den pågældende 

eller den pågældendes ægtefælle har afgørende indflydelse, er ikke omfattet 

af ferieloven. Det betyder: 

 at indefrossede feriemidler ikke kan indberettes og indbetales til fonden 

for direktører mv., og 

 at det beror på en konkret juridisk vurdering, om virksomheden har en 

forpligtelse overfor direktører mv. for overgangsperioden.   

Fratrædelse i 

indefrysnings-

perioden 

For medarbejdere, som fratræder inden den 31. august 2020, skal indefros-

sede feriepenge indberettes og indbetales til Feriekonto. 

 

Fratrædelse ef-

ter indefrysning 

Feriemidlerne kan fortsat beholdes, indtil den pågældende medarbejder når 

pensionsalderen. Der er ikke krav om at afregne indefrossede feriemidler til 

fonden, når medarbejdere fratræder efter indefrysningsperioden.  

Medarbejder 

flytter til udlan-

det 

En person, som forlader det danske arbejdsmarked og tager varigt ophold i 

udlandet, kan efter ansøgning til feriefonden få feriemidlerne udbetalt. Ferie-

midlerne opkræves hos arbejdsgiveren. 

https://indberet.virk.dk/ny-ferielov
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Emne Kort opsummering 

Ekstra ferie i 

stedet for inde-

frysning 

Medarbejder og arbejdsgiver kan ikke aftale, at medarbejderen afholder eks-

tra ferie, og at denne ekstra ferie fragår i det, der skal indefryses.  

 

Hel eller delvis 

indbetaling 

 

En arbejdsgiver kan vælge at indbetale til fonden fuldt ud for enkelte medar-

bejdere, uden at det skal omfatte andre medarbejdere. Det er ikke muligt at 

indbetale delvist for den enkelte medarbejder.  

Pensionsalde-

ren opnås i in-

defrysningspe-

rioden 

Fonden udbetaler ikke tilgodehavende feriemidler før den 1. oktober 2021. 

Lønmodtagere, der når folkepensionsalderen før den 1. oktober 2021, får 

udbetalt tilgodehavende feriemidler fra og med den 1. oktober 2021. 

 

Fortsætter på 

arbejdsmarked 

efter pensions-

alderen 

Tilgodehavende feriemidler udbetales, når personen når pensionsalderen, 

uanset om personen fortsætter på arbejdsmarkedet efter at pensionsalderen 

er nået.  

 

1.2. Nye og ændrede regler, der træder i kraft for efterfølgende regn-
skabsår 

 Ændringer til ÅRL 

Folketinget vedtog den 20. december 2018 lov om ændring af ÅRL. Ændringsloven indeholder en 

række ændringer til ÅRL, som har til formål at sikre en korrekt og hensigtsmæssig implementering 

af EU´s regnskabsdirektiv i ÅRL. Endvidere sikres ved lovændringen, at de nye internationale regn-

skabsstandarder, IFRS 9 Financial Instruments, IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 

og IFRS 16 Leases kan anvendes til at udfylde lovens rammer – IFRS 9 dog alene i det omfang, 

standarden ikke er i konflikt med lovens ordlyd. 

Ændringerne til ÅRL træder 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. de-

cember 2018 eller senere, hvis anvendelsen sker systematisk og konsekvent.  

Læs mere om ændringsloven i vores nyhed af 18. januar 2019 på Deloitte.dk. 

 IFRS-bekendtgørelsen 

Erhvervsstyrelsen har udsendt en opdateret bekendtgørelse om anvendelse af internationale regn-

skabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af ÅRL (IFRS-bekendtgørelsen) (bek. nr. 958 af 

13. september 2019).  

Bekendtgørelsen har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere, men 

kan anvendes for regnskabsår, der slutter den 30. juni 2019 eller senere. Der er alene foretaget 

helt ubetydelige ændringer i bekendtgørelsen, bl.a. som følge af de seneste ændringer til ÅRL, her-

under henvises til nyeste lovbekendtgørelse af ÅRL (lovbekendtgørelse nr. 838 af 8. august 2019). 

 Bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter ÅRL 

Erhvervsstyrelsen har udsendt en opdateret bekendtgørelsen om offentliggørelse af en række rede-

gørelser efter ÅRL (bek. nr. 959 af 13. september 2019).  

https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L99/som_fremsat.htm
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/aendring-aarsregnskabsloven2.html
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210153
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210153
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210154
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Bekendtgørelsen har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere, men 

kan anvendes for regnskabsår, der slutter den 30. juni 2019 eller senere. 

Strukturen i bekendtgørelsen er ændret. Kravene for de enkelte typer af redegørelser er sammen-

skrevet, hvorved en række gentagelser er udeladt, og bekendtgørelsen er derfor blevet kortere og 

mere overskuelig.   

Der er indarbejdet bestemmelser om offentliggørelse af oplysninger om mangfoldighedspolitik for 

store børsnoterede1 samt statslige virksomheder i regnskabsklasse D, jf. det nye krav i ÅRL § 

107d. 

 Krav om digital indberetning af børsnoterede virksomheders årsrapporter 

fra 1. januar 2020 

Alle børsnoterede virksomheder skal fra 1. januar 2020 foretage digital indberetning af årsrappor-

ter i et inline XBRL-format, betegnet ESEF (European Single Electronic Format), jf.  EU-kommissio-

nens ESEF-forordning2, som er baseret på EU's transparensdirektiv.  

Formålet med ESEF er at harmonisere det elektroniske rapporteringsformat, til gavn for udste-

derne, investorerne og offentlige myndigheder. Investorer kan med det nye fællesformat nemmere 

sammenligne de ønskede numeriske oplysninger i diverse årsregnskaber, selvom disse er udarbej-

det på forskellige sprog, ligesom investorerne relativt simpelt kan omdanne XBRL-filen til andre 

formater, fx. Excel.  

Alle børsnoterede virksomheder skal udarbejde de primære regnskabsopstillinger i XHTML-format. 

XHTML-formatet er en udvidelse af HTML og kan åbnes i samtlige standard webbrowsere. Clob-op-

mærkning af noter bliver obligatorisk fra 2022. 

Årsregnskaber skal mærkes med XBRL-tags for at sikre, at oplysningerne er struktureret og kan 

læses af maskiner. XBRL giver mulighed for at behandle store mængder af finansielle data, uden 

omkostningstung, manuel behandling. XBRL-tags brugt i ESEF er baseret på IASB’s IFRS-takso-

nomi, hvorfor flere af IFRS’ tags går igen i ESEF.  

Læs mere på Finanstilsynets hjemmeside. 

1.3. 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 ÅRL, og ”ÅRL/IFRS”, hvis problemstillingen både kan være re-

levant for virksomheder, der aflægger årsrapport efter ÅRL og IFRS. Da ÅRL fortolkes efter IFRS, 

vil de fleste spørgsmål, som er relevante for IFRS aflæggere, også kunne have en afsmittende ef-

fekt for særligt større virksomheder, som aflægger årsrapport efter ÅRL.  

                                                
1 En børsnoteret virksomhed er stor, hvis den overskrider to af følgende i to på hinanden følgende år:  
Balancesum 156 mio. kr., nettoomsætning 313 mio. kr. og antal ansatte 250. 
2 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/815 af 17. december 2018 om supplerende regler til Eu-
ropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til 
præcisering af et fælles elektronisk rapporteringsformat. Se her.  

https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/EU-lovsamling/Retsakter/Transparensdirektivet/ESEF-210619
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32019R0815
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 Præsentation af ikke-indbetalt selskabskapital i investors årsregnskab 

(ÅRL) 

Efter selskabslovens § 33 er det muligt at tegne kapital i aktie- og anpartsselskaber uden samtidig 

at indbetale hele det tegnede beløb. Ved tegningen giver tegnerne et ubetinget tilsagn om - på an-

fordring - at foretage indbetaling. Selskabets centrale ledelsesorgan kan således afgøre, hvornår 

indbetalingen skal ske.  

Den regnskabsmæssige behandling af den delvise indbetaling af selskabskapital i investors regn-

skab er ikke direkte reguleret i ÅRL. 

For den udstedende virksomhed fremgår det af ÅRL § 35b, at virksomhedskapital og en eventuel 

overkurs, der ikke er fuldt indbetalt, kan præsenteres som et tilgodehavende (bruttopræsentation) 

eller fratrækkes under henholdsvis virksomhedskapitalen og overkursen (nettopræsentation). Mu-

ligheden for nettopræsentation er ophævet med lovændringen fra december 2018 med virkning for 

regnskabsår, der begynder 1. januar 2020 eller senere.  

Ved tegningen erhverver investor kapitalandelene med de tilhørende stemme- og udbytteretter. 

Derfor skal investor efter Deloittes opfattelse indregne hele den tegnede kapital som kapitalandele. 

Derudover skal investor indregne en gældsforpligtelse svarende til den ikke-indbetalte selskabska-

pital. Gældsforpligtelsen skal som udgangspunkt præsenteres under kortfristede gældsforpligtelser, 

idet ikke-indbetalt selskabskapital kan kræves indbetalt på anfordring af selskabets centrale ledel-

sesorgan. Gældsforpligtelsen skal måles efter lovens almindelige regler, dvs. til kostpris ved første 

indregning jf. ÅRL § 36, og herefter til amortiseret kostpris efter § 37. Da gælden kan kræves be-

talt på anfordring, vil kostprisen og den amortiserede kostpris sædvanligvis svare til den nominelle 

gældsforpligtelse. 

 Omlægning af lån (ÅRL/IFRS) 

Ved låneomlægning (konvertering) opstår der typisk et kurstab eller en kursgevinst. Den regn-

skabsmæssige behandling heraf er ikke direkte reguleret i ÅRL, men baseret på en fortolkning efter 

IAS 39 kan kurstabet/-gevinsten indregnes som en del af det nye lån, hvis det nye lån kan anses 

for en modifikation af det hidtidige lån. Betingelserne for, at det nye lån kan anses som en modifi-

kation af det hidtidige lån er, at lånebetingelserne for det nye lån ikke er væsentligt forskellige fra 

det hidtidige lån, herunder at nutidsværdien af det nye låns pengestrømme afviger mindre end 

10% fra nutidsværdien af det hidtidige låns pengestrømme beregnet ved anvendelse af den effek-

tive rente på det hidtidige lån.  

I forbindelse med implementeringen af IFRS 9 Finansielle instrumenter har IASB i oktober 2017 

præciseret (se afsnit 2.1.4)3, at ved låneomlægninger, der kan kategoriseres som fortsættelse af 

eksisterende låneforhold, skal forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af det hidtidige lån 

og kostprisen på det nye lån indregnes i resultatopgørelsen. Det betyder, at alle låneomlægninger 

under IFRS 9 vil have en resultatmæssig effekt. 

Efter IAS 39 og årsregnskabsloven har det været en almindelig accepteret fortolkning, at afholdte 

låneomkostninger og kurstab/kursgevinst ved indfrielse af eksisterende lån kunne indregnes som 

en regulering til kostprisen på det nye lån og blive amortiseret over det nye låns løbetid ved en 

ændring af den effektive rente. I det omfang, at låneomlægningen kunne anses for at være en 

fortsættelse af et eksisterende låneforhold, havde låneomlægningen således ingen resultateffekt 

                                                
3 Basis for Conclusions til Amendment to IFRS 9 Financial Instruments (Oktober 2017). 
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ved omlægningen, men alene fremadrettet i form af en højere eller lavere effektiv rente på det 

fortsættende lån. 

Deloitte vurderer, at ovennævnte præcisering til IFRS 9 ikke nødvendigvis skal – men godt kan - 

anvendes ved fortolkning af årsregnskabsloven. 

 Ændring i anvendt regnskabspraksis i dattervirksomhed, der indregnes 

efter indre værdis metode (ÅRL) 

Ved indregning af en dattervirksomhed efter indre værdis metode (equity-metoden), skal datter-

virksomheden indregnes og måles efter modervirksomhedens egen regnskabspraksis. 

Hvis dattervirksomheden ændrer sin anvendte regnskabspraksis for en regnskabspost, som ikke er 

relevant i modervirksomhedens regnskab, og for hvilken modervirksomheden derfor umiddelbart 

ikke har beskrevet en ”egen regnskabspraksis”, kan modervirksomheden vælge, at den ændrede 

praksis i dattervirksomheden: 

 skal medføre en ændring i modervirksomhedens praksis, eller  

 ikke skal medføre en ændring i modervirksomhedens praksis. Det vil medføre, at dattervirksom-

hedens regnskab skal tilpasses til modervirksomhedens praksis ved indregning efter indre værdis 

metode. 

Hvis modervirksomheden vælger, at dattervirksomhedens ændrede praksis skal medføre en æn-

dring i modervirksomhedens praksis, vil ændring i dattervirksomhedens anvendte regnskabspraksis 

også være en ændring i anvendt regnskabspraksis i modervirksomhedens regnskab. Dette gælder, 

uanset at ændringen vedrører en regnskabspost, som ikke er relevant i modervirksomhedens regn-

skab.  

Ændringen skal indregnes i modervirksomhedens regnskab med tilbagevirkende kraft, og sammen-

ligningstallene skal ændres i overensstemmelse med den nye praksis. I redegørelsen for anvendt 

regnskabspraksis skal ændringen begrundes konkret og fyldestgørende, og der skal gives oplysnin-

ger om, hvilken indvirkning, herunder så vidt muligt den beløbsmæssige indvirkning, ændringen 

har på modervirksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.  

 Løn i opsigelsesperiode (ÅRL) 

Medarbejdere, der er ansat på funktionærvilkår, har et opsigelsesvarsel på 3-6 måneder, medmin-

dre der er aftalt et længere opsigelsesvarsel. Ved opsigelse af en medarbejder bliver virksomheden 

forpligtet til at betale løn i opsigelsesperioden. Hvornår forpligtelsen skal indregnes i regnskabet 

afhænger af, om den opsagte medarbejder leverer en modydelse i opsigelsesperioden.  

Hvis en medarbejder opsiges og fortsat skal levere en arbejdsindsats i opsigelsesperioden, skal løn-

nen i opsigelsesperioden indregnes i resultatopgørelsen henover opsigelsesperioden. Dette gælder 

uanset, om arbejdsindsatsen i opsigelsesperioden forventes at være betydelig mindre end den ar-

bejdsindsats, som medarbejderen ville levere, hvis vedkommende ikke var opsagt. Hvis det er 

åbenbart, at medarbejderen ikke kommer til at levere en arbejdsindsats i opsigelsesperioden, skal 

der indregnes en forpligtelse på det tidspunkt, hvor det er åbenbart, at vedkommende ikke kom-

mer til at levere en arbejdsindsats. Det samme gælder, hvis den opsagte medarbejder fritstilles. 

Forpligtelsen skal opgøres til den løn, virksomheden ikke får en modydelse for.  

Fritstilles medarbejderen efter balancedagen, men inden aflæggelse af årsrapporten for 20x0, er 

det en begivenhed efter balancedagen, som virksomheder i regnskabsklasse C og D skal oplyse om 
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i noterne, jf. ÅRL § 98d, hvis forpligtelsen er væsentlig. Det er ikke en regulerende begivenhed, 

som skal indregnes i årsrapporten for 20x0.  

Ovenstående gælder tilsvarende ved opsigelse af en direktør.  

 Indregning af gevinst ved salg af opskrevne aktiver (ÅRL) 

Ved opskrivning af anlægsaktiver til dagsværdi efter § 41 indregnes et beløb svarende til opskriv-

ningen (med fradrag af udskudt skat) direkte i regnskabsposten ”Reserve for opskrivninger” under 

egenkapitalen. Ved afhændelse af det opskrevne anlægsaktiv overføres opskrivningshenlæggelsen 

til frie reserver. Den akkumulerede opskrivning må ikke indregnes i resultatopgørelsen ved salget.  

Hvis aktivet sælges til mere end den regnskabsmæssige værdi, skal forskellen mellem salgsprove-

nuet og den regnskabsmæssige værdi af aktivet på salgstidspunktet indregnes i resultatopgørel-

sen, da det er en indtægt i form af en stigning i nettoaktiverne, som jf. ÅRL § 49 skal indregnes i 

resultatopgørelsen. 

 Indregning af udskudt skat af leasingaftaler (ÅRL/IFRS) 

Anvendelse af den nye IFRS 16 Leases medfører indregning af flere leasingaktiver og –forpligtelser 

i balancen end efter den hidtidige standard IAS 17 Leases og ÅRL. Virksomheder, der aflægger års-

rapport efter IFRS, skal anvende IFRS 16 for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2019 eller 

senere. Virksomheder, der aflægger årsrapport efter ÅRL, kan vælge mellem at anvende IFRS 16 

eller IAS 17 til fortolkning af ÅRL  

Ved førstegangsindregning af leasingaftaler indregnes en leasingforpligtelse og et leasingaktiv i ba-

lancen. Leasingforpligtelsen og leasingaktivet vil som udgangspunkt være identiske på tidspunktet 

for første indregning, men kan dog være forskellige. Leasingydelser bliver regnskabsmæssigt op-

delt i renter, der indregnes i resultatopgørelsen, og afdrag, som fragår forpligtelsen. Endvidere ind-

regnes afskrivninger af leasingaktivet i resultatopgørelsen. Skattemæssigt er der fradrag for lea-

singydelserne, mens renterne og afskrivningerne skattemæssigt skal tilbageføres. Den skattemæs-

sige værdi af leasingaktiver og leasingforpligtelser er nul.  

ÅRL og IAS 12 Income Taxes indeholder ikke specifik vejledning vedrørende opgørelse af udskudt 

skat af leasingaftaler. I praksis har to metoder været accepteret:  

1) Efter den første metode behandles leasingaktivet og -forpligtelsen hver for sig, og den udskudte 

skat beregnes på basis af den midlertidige forskel mellem henholdsvis leasingaktivets og lea-

singforpligtelsens regnskabsmæssige og skattemæssige værdi. Da de beregnede midlertidige 

forskelle opstår på tidspunktet for første indregning af leasingaktivet og –forpligtelsen, skal der 

jf. IAS 12, afsnit 15 og 24, ikke indregnes udskudt skat af disse midlertidige forskelle. 

2) Efter den anden metode behandles leasingaktivet og -forpligtelsen samlet. Den udskudte skat 

beregnes på basis af den midlertidige forskel på leasingaktivet og -forpligtelsen set under ét. 

Hvis den regnskabsmæssige værdi af leasingaktivet ved første indregning svarer til den regn-

skabsmæssige værdi af leasingforpligtelsen, er nettoværdien 0, hvilket svarer til den skattemæs-

sige værdi, hvorfor der ingen midlertidig forskel er ved første indregning. I efterfølgende år op-

står der en regnskabsmæssig nettoforpligtelse svarende til forskellen mellem den regnskabs-

mæssige værdi af leasingaktivet og den regnskabsmæssige værdi af leasingforpligtelsen som 

følge af, at leasingaktivet afskrives lineært over leasingperioden, mens leasingforpligtelsen amor-
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tiseres over leasingperioden efter den effektive rentes metode. Forskellen mellem den regn-

skabsmæssige nettoforpligtelse og den skattemæssige nettoværdi på nul udgør en fradragsbe-

rettiget midlertidig forskel, som der skal indregnes udskudt skat af. 

Metode 2 medfører, at der er sammenhæng mellem de leasingomkostninger og det skattefradrag, 

der indregnes i resultatopgørelsen, hvilket ikke er tilfældet for metode 1. 

IASB foreslår at metode 2 skal anvendes fremadrettet 

IASB har udsendt udkast til ændring af IAS 12 Income Taxes, som præciserer, hvordan virksomhe-

der skal indregne udskudt skat af leasingaftaler. Såfremt ændringen til IAS 12 bliver godkendt i 

dens nuværende form, kan metode 1 ikke anvendes af virksomheder, der aflægger årsrapport efter 

IFRS. Det er fortsat ikke afklaret, om ændringen, hvis den vedtages, skal anvendes under ÅRL. 

Læs udkastet fra IASB her samt nyhed af 13. september 2019 på Deloitte.dk. 

 Oplysninger om anvendte restværdier (ÅRL) 

Beregning af afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver skal ske under hensyntagen 

til aktivets forventede restværdi efter afsluttet brugstid. I redegørelsen for anvendt regnskabsprak-

sis skal oplyses, om der ved opgørelse af afskrivningsgrundlaget er taget hensyn til forventede 

restværdier. Det kan fx oplyses sådan: 

”Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.” 

Der er efter Deloittes opfattelse ikke krav om, at der oplyses, hvor meget (beløb eller %) restvær-

dierne udgør.  

Restværdier skal opgøres individuelt for hvert aktiv og skal løbende revurderes. Det er derfor van-

skeligt at fastsætte en fast procentsats, som anvendes generelt for alle eller en kategori af anlægs-

aktiver. 

For væsentlige aktiver kan virksomheden eventuelt overveje frivilligt at oplyse, hvor meget (beløb 

eller %) restværdierne udgør i tilknytning til anlægsnoten. 

 Ledelsesvederlag – oplysninger om bonusaftale (ÅRL) 

Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal oplyse om ledelsesvederlag i årsregnskabet. Endvidere 

skal der oplyses om særlige incitamentsprogrammer for medlemmer af ledelsen, herunder hvilken 

kategori af ledelsesmedlemmer programmet gælder for, hvilke ydelser programmet omfatter, og 

hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere værdien heraf.  

Mange direktører har som tillæg til den faste gage en bonusaftale, som giver direktøren mulighed 

for et yderligere vederlag, hvis specifikke mål er opfyldt. Hvorvidt bonusaftalen er særlig i forhold 

til sådanne typiske aftaler beror på en konkret vurdering. Herunder skal vurderes om bonusordnin-

gen er særlig i forhold til den pågældende virksomhed, branche mv. Endvidere skal forholdet mel-

lem det faste vederlag og den potentielle bonusudbetaling indgå i vurderingen. Hvis bonusudbeta-

lingen udgør en væsentlig del af det samlede vederlag, er bonusaftalen som udgangspunkt et sær-

lig incitamentsprogram, som er omfattet af oplysningskravet. 

Hvis oplysninger om ledelsesvederlag, herunder særlige incitamentsprogrammer, vil føre til, at der 

vises beløb for et enkelt medlem af en ledelseskategori, kan beløbene: 

• angives samlet for to kategorier, eller 

https://www.ifrs.org/-/media/project/deferred-tax-related-to-assets-and-liabilities-arising-from-a-single-transaction/ed-deferred-tax-related-to-assets-and-liabilities-ias-12.pdf
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/indregning-af-udskudt-skat-af-leasingkontrakter.html
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• udelades, hvis kun én kategori modtager vederlag m.v., pension eller særligt incitamentspro-

gram. 

Hvis selskabet fx har en bestyrelse, som modtager vederlag og en ansat direktør, som modtager 

en fast gage og også har en bonusaftale, så kan vederlaget angives samlet for bestyrelsen og di-

rektionen. Hvis bonusordningen er vurderet som et særligt incitamentsprogram, skal der også op-

lyses om bonusordningen. Det gælder uanset, at der kun er én person, der er omfattet af bonus-

ordningen, da bestyrelsen også modtager vederlag.  

 Redegørelse for samfundsansvar og det underrepræsenterede køn 

(ÅRL/IFRS) 

Erhvervsstyrelsen har fokus på, at virksomhederne redegør for samfundsansvar og det underre-

præsenterede køn i overensstemmelse med ÅRLs krav. I november 2019 fik en virksomhed, som i 

årsrapporten for 2018 havde oplyst, at den ikke har politikker for samfundsansvar uden videre be-

grundelse, påbud om at oplyse en klar og begrundet forklaring (se afsnit 3.1.2). Styrelsen gjorde 

samtidig opmærksom på, at en virksomheds størrelse eller aktivitet som investeringsvirksomhed 

ikke i sig selv kan begrunde, at den ikke har politikker for samfundsansvar. 

Andre observerede forhold i CSR redegørelser (ÅRL § 99a): 

 Der mangler konsistens i redegørelsen. Fx kan en redegørelse for politik for miljøforhold ikke 

kobles sammen med handlinger om medarbejderforhold. 

 Manglende rapportering på alle tre dimensioner (politikker, handlinger og resultater) for hvert 

politikområde. 

 Manglende fyldestgørende CSR-risikovurdering. Der skal oplyses om væsentligste risici i rela-

tion til virksomhedens forretningsaktiviteter i relation til virksomhedens forretningsforbindelser, 

produkter og tjenesteydelser, som indebærer en særlig risiko for negativ påvirkning af de en-

kelte CSR-politikområder. 

Observerede forhold i redegørelser for den kønsmæssige sammensætning (ÅRL § 99b): 

 Der mangler en begrundelse for, hvorfor måltallet for bestyrelsen ikke er opfyldt i regnskabs-

året. Det skal begrundes, også selvom virksomheden fx har sat 2021 som mål for, hvornår 

måltallet skal være nået. 

 Virksomheden har ikke en politik for de øvrige ledelseslag, selvom det har været et krav i en 

årrække, hvis den har 50 eller flere ansatte.  

 Der er ikke en fyldestgørende beskrivelse af politik, handlinger og resultater vedr. de øvrige le-

delseslag. 

 Undtagelse for koncernregnskab for små holdingvirksomheder (ÅRL) 

En koncern kan undlade at udarbejde koncernregnskab, hvis koncernen ikke i to på hinanden føl-

gende år overskrider to af følgende størrelsesgrænser. 

 Nettoomsætning 89 mio. kr. 

 Balancesum 44 mio. kr. 

 Antal ansatte 50 

Nettoomsætning og balancesummen opgøres enten efter elimineringer eller før elimineringer. Ved 

opgørelse før elimineringer kan størrelsesgrænsen tillægges 20 % og udgør således 106,8 mio. kr. 

for nettoomsætning og 42,8 mio. kr. for balancesummen. 
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Ved vurdering af, om størrelsesgrænserne for nettoomsætning er overskredet, skal finansielle ind-

tægter og/eller indtægter fra investeringsvirksomhed tillægges nettoomsætningen, hvis de finan-

sielle indtægter mv. mindst svarer til nettoomsætningen.  

Det er kun, hvis koncernen samlet set har finansielle indtægter og/eller indtægter fra investerings-

virksomhed, der mindst svarer til nettoomsætningen, at de finansielle indtægter mv. skal tillægges 

nettoomsætningen.  

Det har fx betydning for en koncern, som består af et moderselskab M og et datterselskab D, hvor 

M har nettoomsætning på 0 kr. og finansielle indtægter på 10 mio. kr., og D har nettoomsætning 

på 100 mio. kr. og finansielle indtægter på 1 mio. kr., dvs. at koncernen i alt har finansielle ind-

tægter på 11 mio. kr. og nettoomsætning på 100 mio. kr. I eksemplet skal de finansielle indtægter 

medtages ved vurdering af, om M overskrider størrelsesgrænserne for en regnskabsklasse, men for 

koncernen skal de finansielle indtægter ikke medtages ved vurderingen af, om størrelsesgrænsen 

for nettoomsætningen er overskredet, da de finansielle indtægter for koncernen ikke mindst svarer 

til nettoomætningen. Det betyder, at størrelsesgrænserne for nettoomsætning på 106,8 mio. kr., 

jf. ovenfor, ikke er overskredet.  

 Specifikation af revisorhonorar i koncernregnskabet (ÅRL/IFRS) 

Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D skal specificere revisorhonorar i følgende fire opga-

vetyper:  

1. Lovpligtig revision af årsregnskabet 

2. Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 

3. Skatterådgivning 

4. Andre ydelser. 

Kravet gælder også i koncernregnskabet, og hvis oplysningerne gives i koncernregnskabet, kan 

modervirksomheden undlade at medtage oplysningerne i moderselskabsregnskabet.  

På koncernniveau skal noten indeholde oplysninger om honorar fordelt på de fire kategorier til alle 

de revisionsvirksomheder, som leverer overbevisning til, at koncernrevisor kan påtegne koncern-

regnskabet. Dette vil normalt være de revisionsvirksomheder, som påtegner en rapporteringspakke 

eller et regnskab, der anvendes ved konsolideringen, men ikke de revisionsvirksomheder, som fx 

alene påtegner et lokalt årsregnskab.  

Bemærk særligt, at honorar vedrørende revision af et lokalt årsregnskab for et datterselskab skal 

indgå i kategorien ”Andre erklæringsopgaver med sikkerhed” i koncernnoten og ikke i kategorien 

”Lovpligtig revision af årsregnskabet”. 
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2. IFRS 

2.1. Nye og ændrede internationale regnskabsstandarder mv., der træ-
der i kraft for regnskabsåret 2019 

 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: 

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, ikke er 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 udlod-

det 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 skat-

temæssigt 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. 
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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. 

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 og netto renteindtægt/-udgift for indeværende regnskabsår frem til æn-

dringen, afkortningen eller afviklingen af den ydelsesbaserede pensionsordninger beregnes med 

de forudsætninger der lå til grund for beregningen af pensionsforpligtelsen ved regnskabsårets 

begyndelse.  

 
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.  

Læs mere i IFRS in Focus fra marts 2018. 

 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).  

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
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2018/ifrs-in-focus-plan-amendment-curtailment-or-settlement-amendments-to-ias-19


Deloitte ÅrsNyt 2019 

 

13 
 

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. 

Ændringen træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2019 eller senere. Tidligere an-

vendelse er tilladt. Ændringen skal implementeres 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. 

 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. 

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 (se også 

afsnit 1.3.2). 

Læs mere i IFRS in Focus fra oktober 2017. 

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/2017/amendments-to-ifrs-9
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 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 en leasingaftale  

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 ejet af virksomheden og 

afskrives over aktivets brugstid, eller leasingperioden hvis denne er kortere. Forpligtelsen amorti-

seres over leasingperioden, 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 

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-
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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. 

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser  

IFRS 16 træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2019 eller senere, med mulighed 

for førtidsimplementering. Der er ikke krav om tilpasning af sammenligningstal, når standarden im-

plementeres. Det er således tilladt at opgøre og indregne den akkumulerede effekt for alle igang-

værende leasingaftaler primo det år, hvori standarden implementeres. Leasingaftaler med en rest-

løbetid på under 12 måneder 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.  

http://www.iasplus.com/en/news/2016/01/ifrs-16
http://www.iasplus.com/en/publications/global/thinking-allowed/2016/lease-accounting
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 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.  

 Short-term leases med en trin-for-trin gennemgang af de regnskabsmæssige konsekvenser af 

de forskellige ændringer, der kan opstå til en korttidskontrakt efter kontraktens påbegyndel-

sesdato, herunder konsekvenser for kontraktens klassifikation som korttidsleasing. 

 Lease modifications – extending the lease term, som fokuserer på forlængelse af eksisterende 

leasingaftaler, herunder hvilke ændringer der skal behandles som modifikationer henholdsvis 

som nye leasingaftaler, hvordan modifikationer skal behandles regnskabsmæssigt, og hvordan 

reglerne om modifikationer spiller sammen med IFRS 16’s ikrafttrædelsesbestemmelser. 

 Lease modifications – ten comprehensive examples, som gennemgår den regnskabsmæssige 

behandling af ændringer til leasingkontrakter (modifications) via 10 eksempler. 

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.  

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. 

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
https://www.iasplus.com/en/publications/hong-kong/short-term-leases
https://www.iasplus.com/en/publications/hong-kong/lease-modifications
https://www.iasplus.com/en/publications/hong-kong/lease-modifications-examples
http://www.iasplus.com/en/news/2016/01/ifrs-16
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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. 

2.2. Nye og ændrede internationale regnskabsstandarder mv., der gæl-
der for efterfølgende regnskabsår4 

 IAS 1 og IAS 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.” 

Ændringerne gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere. Tidligere an-

vendelse er tilladt – i Danmark dog ikke før ændringerne er godkendt af EU. Ændringerne skal an-

vendes fremadrettet. 

Læs mere i IFRS in Focus fra marts 2018. 

 IFRS 3 -  Ændret definition af en virksomhed 

IASB har i oktober 2018 udsendt Definition of a Business (Amendments to IFRS 3 Business Combi-

nations), som har til formål 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 aktiver, der omfatter input og væsentlige processer, som sammen kan anven-

des til at producere varer eller tjenesteydelser til kunder. Den tidligere definitions henvisning til af-

kast i form af lavere omkostninger 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 de erhvervede bruttoaktiver er koncentreret om et 

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

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

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2017/ifric-23
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2018/definition-of-material
http://www.efrag.org/Endorsement
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Den ændrede definition skal anvendes for virksomhedssammenslutninger, der finder sted den 1. 
januar 2020 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt – i Danmark dog ikke før ændringerne er 
godkendt af EU. 

Læs mere i IFRS in Focus fra oktober 2018.  

Se også afsnit 5.7 vedr. omtalen af IFRS 3 ændringen i Erhversstyrelsens ”Vejledning om aflæg-
gelse af halvårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven”.  

 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 og på IASPlus.  

 Ændringer til IFRS som følge af IBOR-reformen 
IASB har udsendt ændringer til IFRS 9 Financial Instruments, IAS 39 Financial Instruments: Recog-
nition and Measurement og IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures. Ændringerne skal mindske 
potentielle usikkerheder ved brug af bestemmelserne om regnskabsmæssig sikring som følge af 
reformen af systemet vedr. referencerenter (IBOR-reformen). 

Referencerenter – eller benchmarkrenter – er offentligt tilgængelige rentesatser (”IBORs” – Inter-
bank Offered Rates), så som LIBOR, EURIBOR og CIBOR. De repræsenterer omkostningerne ved at 
opnå usikret finansiering i en bestemt kombination af valuta og løbetid og på et bestemt interbank-
udlånsmarked. Den seneste markedsudvikling har sat spørgsmålstegn ved den langsigtede anven-
delse af disse benchmarks. 

IFRS kræver, at virksomheder anvender fremadskuende informationer ved anvendelse af bestem-
melserne om regnskabsmæssig sikring. Så længe IBOR-reformen er igangværende, eksisterer der 
usikkerhed om, hvornår de nuværende rentebenchmarks bliver erstattet og med hvilken rentesats. 
For at undgå, at virksomhederne skal ophøre med at anvende bestemmelserne om regnskabsmæs-
sig sikring alene på grund af reformens indvirkning på virksomhedernes evne til at foretage frem-
adrettede vurderinger, har IASB ændret nogle specifikke krav til regnskabsmæssig sikring. Efter de 
ændrede krav skal virksomhederne ved anvendelse af regnskabsmæssig sikring forudsætte, at 
benchmarkrenten ikke ændres som følge af IBOR-reformen. 

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2020 eller senere. Tidligere an-
vendelse er tilladt – i Danmark dog ikke før ændringerne er godkendt af EU 

Læs mere i IFRS in Focus fra september 2019. 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2018/definition-of-a-business
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-aflaeggelse-halvaarsrapporter-boersnoterede-virksomheder-omfattet-af-aarsregnskabsloven
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-aflaeggelse-halvaarsrapporter-boersnoterede-virksomheder-omfattet-af-aarsregnskabsloven
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
https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs-17
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2019/ibor-amendments
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IASB har opdelt arbejdet med referencerenter i to faser. Fase 1 er afsluttet med de vedtagne æn-

dringer. Fase 2 er startet op i august 2019. I fase 2 har IASB fokus på de potentielle problemstillin-

ger, som kan have betydning for finansiel rapportering ved overgangen fra en referencerente til en 

anden referencerente. Læs mere på IASPlus.  

Risici ved overgangen til alternative referencerenter i Danmark og udlandet 

Både i Danmark og internationalt er der et arbejde i gang med at overgå fra Interbank Offered Ra-

tes (IBORs) til alternative referencerenter. Overgangen kan medføre forskellige risici for de danske 

finansielle virksomheder, hvis den ikke håndteres rigtigt. Finanstilsynet anbefaler derfor bl.a., at de 

danske finansielle virksomheder i god tid forbereder sig på overgangen. Læs mere i nyhed af 21. 

november 2019 på Finanstilsynets hjemmeside.  

2.3. 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/projects/narrow-scope/ibor-reform-2
https://finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2019/Risici-ved-overgangen-til-alternative-referencerenter-211119
http://www.ifrs.org/projects/work-plan/
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3. Regnskabskontrollen 

3.1. Regnskabskontrollen i Danmark 

  Regnskabskontrollen 2018 

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen udsendte i marts 2019 en opsummering af regnskabskontrollen 

for 2018 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.  

Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet havde i 2018 særligt fokus på de fælleseuropæiske temaer, 

som ESMA havde fastlagt for 2017 årsrapporterne. Temaerne var oplysninger om påvirkningen på 

regnskaberne som følge af implementeringen af nye standarder (IFRS 9 Financial Instruments, 

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers og IFRS 16 Leases), forhold vedrørende måling 

og oplysninger i henhold til IFRS 3 Business Combinations og specifikke forhold vedrørende IAS 7 

Statement of Cash Flows. 

Læs redegørelsen for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontol 2018 på Finanstilsy-

nets hjemmeside.  

 Væsentlige og principielle afgørelser  

På Finanstilsynets hjemmeside offentliggøres 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, hvor sagen ikke er principiel. Nedenfor er en 

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

Deloitte ÅrsNyt 2018. Hvis en eller flere afgørelser vurderes relevante, anbefaler vi at afgørelsen 

og begrundelsen herfor læses i sin helhed. 

Afgø-

relse 

fra 

Emne Hovedbudskab 

Januar 

2019 

 

Indregning 

af værdire-

gulering af 

en investe-

ringsejen-

dom ved 

reklassifi-

kation 

samt op-

lysninger 

om inve-

En virksomhed fik påbud om at offentliggøre korrigerende information 

til årsrapporten for 2017, som skulle indeholde: 

1) Tilrettede sammenligningstal for regnskabsåret 2016, hvor værdi-

reguleringen af investeringsejendommen som følge af reklassifika-

tionen fra domicil- til investeringsejendom indregnes direkte på 

egenkapitalen og ikke i resultatopgørelsen, jf. IAS 40, afsnit 61. 

2) Oplysninger om anvendt regnskabspraksis for investeringsejen-

domme, hvor den faktiske anvendte regnskabspraksis fremgår, jf. 

IAS 40, afsnit 75. 

3) Oplysninger om væsentlige forudsætninger ved opgørelsen af 

dagsværdi, herunder afkastkrav, jf. IFRS 13, afsnit 91. 

https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Tal-og-fakta/2019/regnskabskontrol_2018-pdf.pdf?la=da
https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Tal-og-fakta/2019/regnskabskontrol_2018-pdf.pdf?la=da
https://finanstilsynet.dk/da/Tilsyn/Regnskabskontrol?searchString=&facets=()&options=(take:20)(skip:0)(sort:date-desc)
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/Cemat-070118
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/Cemat-070118
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Afgø-

relse 

fra 

Emne Hovedbudskab 

sterings-

ejen-

domme. 

4) Oplysning om effekten af en korrekt indregning i balancen af for-

bedringer af investeringsejendomme i 2016 og 2017, jf. IAS 40, 

afsnit 17. 

5) Oplysning om, at hele dagsværdien af investeringsejendommen er 

henført til niveau 3 i dagsværdihierarkiet i såvel 2017 som 2016, 

jf. IFRS 13, afsnit 73. De tabeller, som viser indplaceringen i dags-

værdihierarkiet, skal opdateres og medtages i den supplerede in-

formation. 

 

Endvidere fik virksomheden en påtale for, at linket til virksomhedens 

lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse ikke virker i årsrappor-

ten for 2017. 

Fe-

bruar 

2019 

 

Betinget 

købsveder-

lag, salg af 

anlægsak-

tiv, klassifi-

kation af 

forpligtelse 

mv. 

I en regnskabskontrolsag påbød Erhvervsstyrelsen et selskabet at ud-

sende korrigerende/supplerende information. Selskabet skulle:  

1) Genmåle betingede vederlag for salg af en andel af et oliefelt (A) 

(et anlægsaktiv) jf. IAS 16, afsnit 72. Selskabet havde behandlet 

det betingede vederlag som et eventualaktiv, hvilket ikke var kor-

rekt jf. IFRS 15, afsnit 53. 

2) Måle de forventede nedtagningsforpligtelser vedrørende et oliefelt 

(B) pr. 31. december 2017, jf. IAS 37, afsnit 36.   

3) Offentliggøre en korrigeret resultatopgørelse og balance for 2017, 

hvori de korrigerede målinger jf. punkt 1 og 2 er indarbejdet. End-

videre skulle både et tilgodehavende og en forpligtelse vedrørende 

afvikling af oliefelt B reklassificeres. Tilgodehavendet og forpligtel-

sen var klassificeret som kortfristet, men omtalt som langfristet og 

forpligtelsen var en hensat forpligtelse jf. punkt 2. 

4) Offentliggøre supplerende information om årets bevægelse i ned-

tagningsforpligtelserne jf. punkt 2, samt usikkerheden vedrørende 

den beløbsmæssige størrelse. 

5) Offentliggøre supplerende information om ledelsens forudsætnin-

ger for at anse virksomheden som going concern, jf. IAS 1, afsnit 

25. 

6) Offentliggøre supplerende information om en eventualforpligtelse, 

herunder sammenhængen til et konkursbo, jf. IAS 37, afsnit 86, 

litra a og b. 

 

Endvidere blev selskabet påbudt at offentliggøre en ny delårsrapport 

for 1. halvår 2018, hvor sammenligningstallene for 1. halvår 2017 er 

korrigeret med indarbejdelse af salget af oliefelt A pr. den 15. maj 

2017 og korrigeret for den foretagne genmåling, jf. ovenstående på-

bud vedr. årsrapporten for 2017.    

 

https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/Atlantic-Petroleum-PF-180219
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/Atlantic-Petroleum-PF-180219
https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/Atlantic-Petroleum-PF-180219
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Afgø-

relse 

fra 

Emne Hovedbudskab 

Endvidere blev selskabet påbudt fremadrettet at aflægge årsrapport 

efter den danske årsregnskabslov, og ikke efter færøsk GAAP, for så 

vidt angår de dele af årsrapporten, som ikke er omfattet af IFRS. 

April 

2019 

 

Arts-/funk-

tionsopdelt 

resultatop-

gørelse 

mv. 

Erhvervsstyrelsen gav en virksomhed fremadrettede påbud om at: 

1) Præsentere en resultatopgørelse, som enten er artsopdelt eller 

funktionsopdelt i selve resultatopgørelsen eller i noterne. Virksom-

heden havde præsenteret en blanding mellem en artsopdelt og en 

funktionsopdelt resultatopgørelse, hvor omkostninger er præsente-

ret efter funktion men med særskilt præsentation af af- og ned-

skrivninger og med præsentation af mellemtotalen EBITDA i resul-

tatopgørelsen.  

2) Foretage de fornødne nedskrivninger på forfaldne debitorer.  

3) Vurdere hvorvidt indgåede sikringstransaktioner opfylder betingel-

serne for at være regnskabsmæssig sikring, herunder hvorvidt sik-

ringen er effektiv eller ineffektiv. Endvidere skal regnskabsmæssig 

sikring behandles i overensstemmelse med bestemmelserne herom 

i IFRS 9. 

4) Omtale udviklingen i aktiviteter, resultat og pengestrømme år-til-

dato og ikke alene for kvartalet, når der udarbejdes delårsrappor-

ter. Endvidere skal udviklingen i egenkapitalen omtales.  

5) Oplyse fyldestgørende om forventningerne til fremtiden, herunder 

forventninger til omsætningen opgjort efter IFRS 15. Virksomheden 

havde oplyst om salg (som ikke er opgjort efter IFRS 15) og brut-

tomargin i delårsrapporten for 1. halvår 2018, hvorfor regnskabs-

brugerne ikke kan udlede resultatforventningen.  

6) Foretage tydeligere opfølgning på de udmeldte forventninger til 

fremtiden, når der er væsentlige afvigelser herfra. 

April 

2019 

 

Indregning 

af udskudt 

skatteaktiv 

og oplys-

ninger om 

finansielle 

risici og 

solvens 

Finanstilsynet påbød et selskab at offentliggøre supplerende/korrige-

rende information til årsrapporten for 2017 og halvårsrapporten for 

2018, hvori: 

1) Selskabet undlader at indregne et udskudt skatteaktiv i årsrappor-

ten for 2017, i sammenligningstallene for 2016 og i delårsrapporten 

for første halvår 2018. Begrundelsen er, at selskabet ikke efter Fi-

nanstilsynets vurdering havde overbevisende dokumentation for, at 

der ville være tilstrækkelig skattepligtig indkomst til rådighed til at 

udnytte det udskudte skatteaktiv. 

2) Selskabet giver en tilstrækkelig beskrivelse af sine specifikke finan-

sielle risici og forsikringsrisici samt politikker og mål for styringen 

af disse risici og oplyser tallene vedrørende selskabets solvensfor-

hold for det forudgående regnskabsår i ledelsesberetningen i års-

rapporten for 2017. 

3) Selskabet oplyser, at selskabet ikke opfyldte solvenskapitalkravet 

uden indregning af det udskudte skatteaktiv pr. 31. december 

2016. 

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/Napatech-040419
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/Napatech-040419
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/Gefion_120419
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/Gefion_120419
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Afgø-

relse 

fra 

Emne Hovedbudskab 

4) Selskabet i ledelsesberetningen i halvårsrapporten beskriver de ri-

sici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet var underlagt de reste-

rende 6 måneder af regnskabsåret. 

Maj 

2019 

 

Hensæt-

telse til 

pensions-

forpligtel-

ser 

Finanstilsynet påtalte, at en pensionskasse havde hensat for lidt til 

sine pensionsforpligtelser i årsrapporten for 2017. 

Maj 

2019 

 

Straksind-

regning af 

provisions-

indtægter 

Finanstilsynet påtalte, at en andelskasse i halvårsrapporten for 1. 

halvår 2018 har straksindregnet betydelige provisionsindtægter i for-

bindelse med visse udlån med sikkerhed i fast ejendom. Provisionsind-

tægter burde indgå som en del af udlånets effektive rente og skulle 

dermed indregnes over lånenes løbetid. 

 

Den fejlagtige regnskabsmæssige behandling af provisionsindtægterne 

medførte, at det så ud til, at andelskassen opfyldte sit minimumskapi-

talkrav på balancedagen den 30. juni 2018, hvilket ikke var tilfældet 

og hvilket burde have fremgået af halvårsrapporten. 

Maj 

2019 

 

Overtagel-

sesbalance 

mv. 

Et selskab fik en påtale for i en overtagelsesbalance 

1) at indregne et aktiv, som den overtagne virksomhed (A) på overta-

gelsestidspunktet ikke havde fået leveret, og  

2) ikke at have indregnet en forpligtelse vedrørende overtagelsen af 

en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse samt en forpligtelse til at 

overdrage den pågældende pensionsforpligtelse til en tredjemand. 

(IFRS 3, afsnit 10-12). 

 

Ovenstående fejl har endvidere resulteret i fejl i pengestrømsopgørel-

sen, idet restbetalingen for aktivet og betalingen for overdragelsen af 

pensionsforpligtelsen har været indregnet som en del af købesummen 

for overtagelsen af A. Det var styrelsens vurdering, at restkøbesum-

men skulle præsenteres som en investering i materielle aktiver, jf. IAS 

7, afsnit 16, mens betalingen for overdragelsen af pensionsforpligtel-

sen skulle præsenteres som pengestrømme vedrørende driftsaktivite-

ter, jf. IAS 7, afsnit 6 og 14.  

 

Styrelsen påtalte endvidere, at virksomheden ikke i ledelsesberetnin-

gen i årsrapporten for 2017 har omtalt udspaltningen af et selskab 

med angivelse af de beløbsmæssige virkninger af dette specielle for-

hold for såvel koncernen som modervirksomheden, jf. ÅRL § 99, stk. 

1, nr. 3 og 4. 

Juni 

2019 

 

Værdifor-

ringelses-

test 

Erhvervsstyrelsen gav en virksomhed påbud om at foretage værdifor-

ringelsestest af: 

1) Goodwill, idet resultatet for aktiviteten i 1. halvår 2018 var svagere 

end det, virksomheden havde forventet ved udarbejdelsen af en 

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/Pensionskassen-for-teknikum-og-diplomingenioerer-020519
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/Pensionskassen-for-teknikum-og-diplomingenioerer-020519
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/Ostervraa
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/Ostervraa
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/NKT_140519
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/NKT_140519
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/F-E-Bording-170619
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/F-E-Bording-170619
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Afgø-

relse 

fra 

Emne Hovedbudskab 

værdiforringelsestest pr. 31. december 2017, som viste, at den 

bogførte værdi af goodwill var tæt på den opgjorte nytteværdi.  

2) Kunderelationer, som var nedskrevet til 0 kr. i delårsrapporten for 

3. kvartal 2018, uden at der var foretaget en nedskrivningstest.  Da 

der fortsat budgetteres med salg til kunderne med et positivt dæk-

ningsbidrag kan de ikke nedskrives 0 kr., uden at der var foretaget 

en behørig værdiforringelsestest.  

 

Endvidere fik selskabet påtale for:  

• Ikke at have medtaget oplysninger i delårsrapporten for 1. halvår 

2018 om overtagelsen af aktiemajoriteten i et selskab.  

• Ikke at have præsenteret en domicilejendom som bestemt for salg 

i delårsrapporten for 1. halvår 2018, jf. IFRS 5, afsnit 6 og afsnit 

30.   

Juli 

2019 

og 

Juli 

2019 

Oplysning 

om tilsyns-

diamant 

Finanstilsynet gav to kreditinstitutioner påbud om i fremtidige halvårs-

rapporter at offentliggøre nøgletallene for tilsynsdiamanten eller op-

lyse, hvor på virksomhedens hjemmeside oplysningerne kan findes, jf. 

reglerne om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmægler-

selskaber m.fl. 

Sep-

tember 

2019 

Manglende 

oplysninger 

om ned-

skrivninger 

mv. 

Et selskab fik en påtale for: 

 Ikke at have medtaget oplysninger om alle de primære forudsæt-

ninger og metoden til opgørelsen af de værdier, der er tildelt hver 

af de primære forudsætninger i forbindelse med en nedskrivnings-

test af goodwill (jf. IAS 36, afsnit 134, litra d, nr. (i) og (ii)). Good-

will udgør mere end halvdelen af balancen og er dermed et væsent-

ligt aktiv. 

 Ikke at have oplyst om den anvendte diskonteringsrente før skat 

(jf. IAS 36, afsnit 55). 

 Ikke at have oplyst om de begivenheder og omstændigheder, der 

førte til konstatering og indregning af et tab på 1,3 mio. kr. (jf. IAS 

36, afsnit 130). 

 Ikke at have sikret, at linket til den lovpligtige redegørelse for virk-

somhedsledelse, der er medtaget i årsrapporten, er korrekt og at 

redegørelsen kan tilgås fra linket, ligesom redegørelserne for virk-

somhedsledelse for de seneste 5 år ikke er tilgængelige på virksom-

hedens hjemmeside.  

No-

vember 

2019  

CSR  Erhvervsstyrelsen påbød en virksomhed at oplyse en klar og begrun-

det forklaring på, at virksomheden ikke har politikker for samfundsan-

svar i overensstemmelse med ÅRL § 99 a, stk. 3. Erhvervsstyrelsen 

bemærkede, at en virksomheds størrelse eller aktivitet ikke i sig selv 

kan begrunde, at den ikke har politikker for samfundsansvar. 

Decem-

ber 

2019 

Nedskriv-

ning af ud-

lån mv. 

Finanstilsynet påbød en andelskasse, som aflagde årsrapport efter 

regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter og fondsmæglerselska-

ber m.fl., at offentliggøre supplerende/korrigerende information til års-

rapporten for 2018 og halvårsrapporten for 1. halvår 2019.  

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/DLR_kredit_1500719
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/DLR_kredit_1500719
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/LR_kredit_180719
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/LR_kredit_180719
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/Boliga
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/Boliga
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/Boliga
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/Strategic_Investments_191119
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/Strategic_Investments_191119
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/Strategic_Investments_191119
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/Oestervraa-Andelskasse-291119
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/Oestervraa-Andelskasse-291119
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2019/Oestervraa-Andelskasse-291119
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Afgø-

relse 

fra 

Emne Hovedbudskab 

Andelskassen skulle: 

 Nedskrive tab på udlån uden hensyntagen til, at andelskassen 

havde indgået en aftale med en virksomhed om, at virksomheden 

ville dække andelskassens endelige tab på udlånene. Finanstilsy-

nets begrundelse var, at virksomheden ikke vil støtte andelskassens 

kunder økonomisk, men at virksomheden i stedet vil støtte andels-

kassen økonomisk. 

 Indregne et tilgodehavende (et finansielt aktiv) mod virksomheden, 

der har stillet sikkerheden, til dagsværdi. Dagsværdien skal svare 

til det bedste skøn over nutidsværdien af de fremtidige betalinger 

fra virksomheden. 

 Indregne en hensat forpligtelse til dækning af det årlige vederlag, 

som andelskassen skal betale virksomheden for den stillede sikker-

hed. Indregning skal ske som en hensat forpligtelse, idet vederlaget 

skal betales indtil tabene på de enkelte kunder kan opgøres ende-

ligt, hvilket betyder, at der er usikkerhed med hensyn til størrelsen 

og tidspunkt for afvikling af andelskassens vederlag til virksomhe-

den.  

3.2. Regnskabskontrollen i EU  

 Regnskabskontrol i EU – udvalgte afgørelser 

ESMA har udsendt 23. 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 23. uddrag dækker perioden fra december 2016 til december 2018, og er opsumme-

ret nedenfor. Hvis en eller flere afgørelser vurderes relevante, anbefaler vi at afgørelsen og be-

grundelsen herfor læses i sin helhed. 

Læs mere i nyhed af 22. juli 2019 på Deloitte.dk. På ESMAs hjemmeside kan det 23. uddrag læses 

her. 

Afgørelser fra det 23. uddrag 

IFRS Omhandler 

IFRS 10 Consolidated Fi-

nancial Statements  

IAS 7 Statement of Cash 

Flows 

Pengestrømme vedrørende ændringer i ejerandele i et datterselskab, 

der ikke medførte ændring i kontrollen med datterselskabet, skulle 

præsenteres som pengestrømme fra finansieringsaktiviteter og ikke 

som pengestrømme fra investeringsaktiviteter. 

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/esma-23-batch.html
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-23rd-extract-eecs-database
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IFRS Omhandler 

IAS 7 Statement of Cash 

Flows 

Regnskabskontrollen krævede, at virksomheden forklarede ændringer 

i forpligtelser som følge af finansieringsaktiviteter. Disse udgjorde cirka 

30% af balancesummen i seneste årsregnskab, og var steget med 80% 

siden sidste årsregnskab. 

IAS 7 Statement of Cash 

Flows 

Regnskabskontrollen var ikke enig i klassifikationen af en virksom-

heds indlån som likvider. Midlerne var placeret på rentebærende, 

seks-måneders indskudskonti, og virksomheden havde ikke en kon-

traktlig ret til at hæve midlerne før udløbet af seks-måneders perio-

den. 

IFRS 10 Consolidated Fi-

nancial Statements 

IFRS 12 Disclosure of 

Interests in Other Enti-

ties 

IFRS 13 Fair Value 

Measurement 

IAS 1 Presentation of Fi-

nancial Statements 

Regnskabskontrollen krævede, at en investeringsvirksomhed gav 

yderligere oplysninger om dagsværdien af sine indirekte investeringer 

gennem mellemselskaber. Det omfattede oplysning om niveau i dags-

værdihierarkiet samt kvalitativ og kvantitativ information om input og 

værdiansættelsesteknikker, der var anvendt ved måling af dagsvær-

dien. 

IFRS 9 Financial Instru-

ments 

Efter regnskabskontrollens opfattelse medfører forventet henholdsvis 

bevilget henstand på lån i det mindste, at der antages at være indtruf-

fet en stigning i kreditrisikoen, resulterende i indregning af forventet 

kredittab over hele udlånets løbetid. Endvidere var virksomheden for-

pligtet til at vurdere, om udlånene var værdiforringet. 

IAS 40 Investment Pro-

perty 

 

Et ejendomsudviklingsselskab, der erhvervede ejendomme med hen-

blik på ombygning, klassificerede de købte ejendomme som henholds-

vis varelager og forudbetalt leje. Den forudbetalte leje vedrørte en re-

sterende lejeperiode og blev fratrukket den samlede købspris for de 

erhvervede ejendomme. Regnskabskontrollen krævede, at ejendom-

mene blev klassificeret som investeringsejendomme, og lejeindtæg-

terne i den resterende lejeperiode, indtil ombygning blev påbegyndt, 

skulle indregnes i resultatopgørelsen. 

IFRS 2 Share-based 

Payment 

Betingelser om en given ansættelsesperiode, som var indbygget i kon-

verteringsforholdet for aktier, skulle betragtes som optjeningsbetingel-

ser. Derfor skulle betingelserne ikke tages i betragtning i forbindelse 

med første indregning af dagsværdien på tildelingstidspunktet. Enhver 

ændring i antallet af tildelte aktier på konverteringstidspunktet påvir-

ker resultatopgørelsen som en IFRS 2 udgift. 

IAS 34 Interim Financial 

Reporting 

IAS 36 Impairment of 

Assets 

Regnskabskontrollen påpegede, at der var flere indikationer på værdi-

forringelse af en virksomheds skibe. Virksomheden skulle derfor fore-

tage en nedskrivningstest samt estimere genindvindingsværdien af 

skibene fra og med perioderegnskabet for tredje kvartal 2018. 
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 ESMAs prioriteter for regnskabskontrol af 2019 regnskaber 

ESMA har offentliggjort de temaer, som de europæiske tilsynsmyndigheder (i Danmark Erhvervs-

styrelsen og Finanstilsynet) vil have fokus på i forbindelse med regnskabskontrollen af de børsno-

terede virksomheders 2019 regnskaber. Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet vil have særlig fokus 

på:  

 IFRS 16 Leases (bl.a. oplysninger om væsentlige skøn ved opgørelse af leasingperioden og dis-

konteringsrenten),  

 forbedring af oplysninger som krævet af IFRS 9 om forventede kredittab og stigning i kreditrisi-

koen (i finansielle virksomheder),  

 IFRS 15 vedrørende områder af indtægtsindregningen, der er særligt baseret på skøn og vurde-

ringer (i ikke-finansielle virksomheder), samt  

 IAS 12 indregning af udskudte skatteaktiver og anvendelsen af IFRIC 23 om usikre skattepositi-

oner.  

ESMA gør endvidere virksomhederne opmærksom på at medtage oplysning om:  

 eventuelle påvirkninger som følge af IBOR-reformen,  

 en række forhold vedr. ikke-finansielle oplysninger i ledelsesberetningen, herunder miljø- og 

klimaforhold, brug af Alternative Performance Measures (APM’er) mv., samt 

 oplysninger om betydningen for virksomheden af UKs beslutning om at forlade EU (Brexit).  

Endelig gør ESMA opmærksom på det nye krav til elektronisk indberetning af regnskabet - Euro-

pean Single Electronic Format (se afsnit 1.2.4) gældende for regnskabsår, der begynder den 1. ja-

nuar 2020 eller senere. ESMA forventer, at virksomhederne forbereder sig rettidigt, så de kan 

overholde de nye krav.  

 

Læs mere på IASPlus og på ESMAs hjemmeside. 

 Alternative Performance Measures 

Som nævnt i afsnit 3.2.2 gør ESMA virksomhederne opmærksom på anbefalingerne ved brug af 

APM’er (Alternative Performance Measures). Anbefalingerne er beskrevet i ESMAs Guidelines on Al-

ternative Performance Measures, som blandt andet foreskriver:  

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

 At udstedere forklarer brugen af APM med henblik på at give brugerne mulighed for at forstå, 

hvorfor APM giver et bedre billede af virksomhedens 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. 

 

Deloitte anbefaler, at virksomheder, der anvender APM’er i årsrapporten, følger ovenstående anbe-

falinger, da tilsynsmyndighederne har fokus herpå. 

 

https://www.iasplus.com/en/news/2019/10/esma-enforcement
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-791_esma_european_common_enforcement_priorities_2019.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
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4. Selskabsret 

4.1. Implementering af aktionærrettighedsdirektivet i selskabsloven mv. 

Folketinget vedtog den 4. april 2019 ændring af selskabsloven mv., som gennemfører den seneste 

ændring af aktionærrettighedsdirektivet fra 2017 i dansk lovgivning. 

Formålet med aktionærrettighedsdirektivet er at fremme langsigtet, aktivt ejerskab samt at øge 

transparensen i selskaber med vedtægtsmæssig hjemsted i EU, og som har aktier optaget til han-

del på et reguleret marked i EU. Virksomheder, der ikke har aktier optaget til handel på et regule-

ret marked i EU, herunder virksomheder, der alene har obligationer optaget til handel, er ikke om-

fattet af de nye regler. 

Direktivet indeholder en række specifikke krav til: 

 Identifikation af aktionærer, 

 videregivelse af oplysninger,  

 lettelse af udøvelsen af aktionærrettigheder og gennemsigtighed i forbindelse med institutionelle 

investorer, kapitalforvaltere og rådgivende stedfortrædere (benævnt ”proxy advisors”), 

 ledelsesmedlemmers vederlæggelse, herunder indføres omfattende krav om vederlagspolitik og 

vederlagsrapport, samt  

 godkendelse og offentliggørelse af visse transaktioner med nærtstående parter. 

I forhold til regnskab er særligt lovændringerne om ledelsesvederlag og transaktioner med nært-

stående parter interessante. Disse bestemmelser, der er indarbejdet i selskabsloven, er kort omtalt 

nedenfor. 

Ikrafttræden 

De nye bestemmelser trådte i kraft den 10. juni 2019. Bestemmelserne om ledelsesmedlemmers 

vederlæggelse samt kravene om vederlagspolitik og vederlagsrapport gælder fra og med den første 

ordinære generalforsamling, som indkaldes i regnskabsår, der begynder den 10. juni 2019 eller se-

nere. For en virksomhed med kalenderårsregnskab skal den nye vederlagspolitik derfor senest 

fremlægges på den ordinære generalforsamling i 2020, og vederlagsrapporten, der følger de nye 

bestemmelser, skal senest offentliggøres på den ordinære generalforsamling i 2021. 

Vederlagspolitik 

Det øverste ledelsesorgan (som i danske virksomheder typisk er bestyrelsen, hvorfor dette begreb 

anvendes i stedet for øverste/centrale ledelsesorgan) skal udarbejde en vederlagspolitik for ledel-

sesmedlemmerne. Politikken skal godkendes på generalforsamlingen, og ledelsen skal aflønnes i 

henhold til denne politik.  

Den godkendte vederlagspolitik skal offentliggøres med oplysning om dato for godkendelse samt 

resultatet af afstemningen på selskabets hjemmeside. Offentliggørelse skal ske hurtigst muligt ef-

ter godkendelsen, og politikken skal forblive offentligt tilgængelig og gratis på hjemmesiden, så 

længe den er gældende. 
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Vederlagsrapporten 

Der skal udarbejdes en klar og forståelig vederlagsrapport, der giver et samlet overblik over det 

vederlag, som de enkelte ledelsesmedlemmer - herunder nye og tidligere ledelsesmedlemmer - er 

tildelt i løbet af eller har til gode for det seneste regnskabsår. Vederlaget omfatter tillige alle goder 

uanset form.  

Selskabets bestyrelse har ansvaret for, at vederlagsrapporten udarbejdes og offentliggøres. Selska-

bets revisor skal kontrollere, at vederlagsrapporten indeholder alle lovkrævede oplysninger. 

På den ordinære generalforsamling afholdes en vejledende afstemning om vederlagsrapporten ved-

rørende det seneste regnskabsår. Selskabet skal i rapporten for det efterfølgende regnskabsår for-

klare, hvordan der er taget hensyn til resultatet af generalforsamlingens afstemning.  

Hurtigst muligt efter generalforsamlingens afholdelse skal vederlagsrapporten offentliggøres på sel-

skabets hjemmeside. 

Vejledning om vederlagspolitik og vederlagsrapport 

Erhvervsstyrelsen har i november 2019 udsendt en vejledning, som har til formål at hjælpe børs-

noterede selskaber, når de skal udarbejde og offentliggøre en vederlagspolitik og vederlagsrapport. 

Vejledningen er offentliggjort som en 1. version og vil blive opdateret i takt med, at de børsnote-

rede selskaber gør sig erfaringer med udarbejdelse af en vederlagspolitik og en vederlagsrapport.  

Transaktioner med nærtstående parter 

Med lovændringen stilles der krav om, at der indføres procedurer i selskabet, som sikrer, at nært-

stående parters transaktioner med selskabet, bortset fra sædvanlige transaktioner, godkendes af 

bestyrelsen efter de almindelige habilitetsregler. Nærtstående parter defineres i overensstemmelse 

med definitionen i IAS 24 som godkendt af EU.  

En transaktion med en nærtstående part skal godkendes, inden den gennemføres, hvorved besty-

relsen har mulighed for at stoppe transaktionen. Selskabet må ikke indgå juridisk bindende aftaler 

med nærtstående parter med henblik på en væsentlig transaktion, før bestyrelsen har godkendt 

transaktionen.  

Endvidere er der krav om, at visse væsentlige transaktioner offentliggøres, hvorved aktionærerne 

bliver opmærksomme på sådanne transaktioner og de aftalte vilkår. Herefter har aktionærerne selv 

mulighed for at vurdere vilkårene i transaktionen.  

Læs mere på Deloitte.dk.  

4.2. Muligheden for at stifte iværksætterselskaber er ophævet 

Folketinget vedtog den 9. april 2019 lovforslaget om afskaffelse af iværksætterselskaber (IVS) og 

nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Loven trådte i kraft 

den 15. april 2019, hvorfor det ikke længere er muligt at stifte nye iværksætterselskaber. 

Selskabsformen iværksætterselskab, med et kapitalkrav på 1 kr., blev indført i 2014. Formålet var 

at sænke adgangsbarriererne for at drive virksomhed med begrænset hæftelse og dermed skabe 

bedre rammevilkår og stimulere iværksætterlysten i Danmark. En analyse udarbejdet af Erhvervs-

styrelsen viser, at iværksætterselskabsformen ikke har haft den ønskede effekt, og muligheden for 

at stifte iværksætterselskaber ophæves derfor. For fortsat at sikre gode vilkår for iværksættere i 

Danmark nedsættes minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital fra 50.000 kr. til 40.000 

https://erhvervsstyrelsen.dk/ny-vejledning-om-vederlagspolitik-og-vederlagsrapport
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/aktionearrettighedsdirektivet-er-nu-implementeret.html
https://erhvervsstyrelsen.dk/ny-analyse-af-ivaerksaetterselskaber
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kr. Dette bringer kapitalkravet for anpartsselskaber på niveau med kapitalkravene for sammenlig-

nelige selskabsformer i de andre nordiske lande. 

2 års frist til omregistrering af iværksætterselskaber til anpartsselskaber  

Senest to år efter lovens ikrafttræden, dvs. senest den 15. april 2021, skal generalforsamlingen i 

et iværksætterselskab beslutte, at iværksætterselskabet skal omregistreres til et anpartsselskab. 

På tidspunktet for omregistreringen skal iværksætterselskabet opfylde kapitalkravet for et anparts-

selskab. Det er en betingelse for omregistreringen, at der udarbejdes en erklæring af en vurde-

ringsmand om, at kapitalen er til stede, medmindre selskabets seneste årsregnskab 

 udviser en selskabskapital og reserver, som kan overføres til selskabskapitalen, på samlet mini-

mum 40.000 kr., 

 er forsynet med en revisorerklæring uden modifikationer (enten revision eller udvidet gennem-

gang), og 

 har en balancedag, som ikke ligger tidligere end 5 måneder forud for beslutningen om vedtægts-

ændring. 

Hvis der ikke udarbejdes en vurderingsmandserklæring, skal det centrale ledelsesorgan endvidere 

offentliggøre en erklæring om, at selskabskapitalen er til stede på beslutningstidspunktet. 

Iværksætterselskaber, som ikke senest den 15. april 2021, har anmeldt omregistrering til Er-

hvervsstyrelsen, vil få et påkrav om at anmelde omregistrering inden for en af styrelsen fastsat 

frist. Hvis iværksætterselskabet ikke opfylder kravet, kan styrelsen anmode skifteretten om at 

tvangsopløse selskabet. 

Læs ændringsloven her. 

4.3. Lån til udenlandske moderselskaber 

Erhvervsstyrelsen har opdateret Bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber  (mo-

derselskabsbekendtgørelsen). 

Moderselskabsbekendtgørelsen regulerer, hvilke moderselskaber, der er omfattet af undtagelsen i 

selskabslovens § 211, hvorefter danske kapitalselskaber, uanset det generelle forbud om at yde lån 

mv. til kapitalejere, medmindre visse betingelser er opfyldt, kan yde lån mv. til danske og visse 

udenlandske moderselskaber. 

De udenlandske moderselskaber, der er omfattet af moderselskabsbekendtgørelsen, er modersel-

skaber med hjemsted i EU, EØS samt en række øvrige lande, der er i de to bedste klasser i OECD’s 

landerisikovurdering. Landerisikovurderingen er ændret for tre lande, hvilket betyder, at Chile og 

Israel fremover er omfattet af bekendtgørelsen, mens Hong Kong ikke længere er omfattet af be-

kendtgørelsen. 

Efter den opdaterede bekendtgørelse kan et kapitalselskab direkte eller indirekte stille midler til rå-

dighed, yde lån eller stille sikkerhed for et moderselskab, der er et aktieselskab, partnerselskab, 

anpartsselskab eller et selskab med en tilsvarende retsform, hvis moderselskabet 

 har hjemsted i et andet EU-land, et EØS-land eller Schweiz, eller 

 har hjemsted i Australien, Canada, Chile, Israel, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Tai-

wan eller USA. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208698
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210800
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Den opdaterede bekendtgørelse (bek. nr. 1073 af 29. oktober 2019) træder i kraft den 31. oktober 

2019. Økonomisk bistand, ydet i overensstemmelse med de hidtil gældende regler jf. bek. nr. 275 

af 25. marts 2010, kan opretholdes på uændrede vilkår. 

Bekendtgørelsen forventes opdateret igen, når Brexit træder i kraft, således at Storbritannien fort-

sat omfattes af bekendtgørelsen efter Brexit. 

4.4. God selskabsledelse 

 Årsberetning fra Komitéen for god Selskabsledelse 

Komitéen for god Selskabsledelse udsendte i september 2019 sin årsberetning for perioden 1. juli 

2018 - 30. juni 2019, som omhandler komitéens arbejde med god selskabsledelse og aktivt ejer-

skab.   

Årsberetningen indeholder resultatet af den årlige undersøgelse af selskabernes efterlevelse af An-

befalingerne for god Selskabsledelse. Fokuspunkterne har i år været selskabernes ledelsesevalue-

ringer og ledelsesaflønninger. 

Årsberetningen indeholder også en undersøgelse af investorers efterlevelse af Anbefalingerne for 

aktivt Ejerskab. Komitéen har besluttet at udfase Anbefalingerne om aktivt Ejerskab, da implemen-

teringen af andet aktionærrettighedsdirektiv jf. afsnit 4.1, betyder, at seks af de syv anbefalinger 

omfattes af lovgivningen. Rapportering efter disse anbefalinger skal ske sidste gang for regn-

skabsår, der slutter senest 31. december 2019.  

Compliance-undersøgelse – Anbefalinger for god Selskabsledelse 

Den årlige compliance-undersøgelse, som omfatter årsrapporter for 2018 for 103 selskaber, viser, 

at de børsnoterede selskabers efterlevelse af Anbefalingerne for god Selskabsledelse generelt er 

meget høj. Undersøgelsen viser at:  

 86,8 % af selskaberne følger helt eller delvist. 

 10,3 % af selskaberne følger ikke, men forklarer, hvordan de i stedet har indrettet sig. 

 2,9 % af selskaberne følger ikke, uden at forklare, hvordan de i stedet har indrettet sig. 

Den samlede efterlevelse af de enkelte anbefalinger er på 97,1 % i denne rapporteringsperiode, 

hvilket er et fald i forhold til sidste år, hvor efterlevelsesprocenten lå på 98,9 %. 

Anbefalinger med laveste efterlevelse er: 

 Anbefaling 1.3.1. om etablering af beredskabsprocedure for overtagelsesforsøg 

 Anbefaling 3.4.2. om flertal af ledelsesudvalgsmedlemmer er uafhængige  

 Anbefaling 3.5.1. om fastlægning af bestyrelsesevalueringsprocedure. 

  

Anbefaling 3.5.1 var også på listen over anbefalingerne med lavest efterlevelse i sidste rapporte-

ringsperiode, og komitéen vil have øget fokus på ledelsesevalueringer i det kommende år. Anbefa-

ling 2.1.1. om politik for samfundsansvar er gået fra laveste efterlevelse sidste år til at samtlige 

undersøgte selskaber følger anbefalingen i år. 

Læs årsberetningen på Corporategovernance.dk. 

  

https://corporategovernance.dk/aarsberetning-fra-komiteen-god-selskabsledelse-3
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 Kommende revision af Anbefalingerne for god Selskabsledelse 

Komitéen har besluttet, at den vil gennemføre en revision af Anbefalingerne for god Selskabsle-

delse, som forventes at træde i kraft for regnskabsår, der starter den 1. januar 2021 eller senere. 

Opdateringen sker som følge af de nye lovregler om aktionærrettigheder jf. afsnit 4.1, som bety-

der, at dele af komitéens anbefalinger vedrørende ledelsens vederlag nu lovreguleres. 

I forbindelse med det kommende arbejde med opdateringen vil komitéen gennemføre en offentlig 

høring, hvor relevante interessenter inviteres til at deltage i høringsprocessen. 

4.5. Skærpede krav om reelle ejere - krav om årlig undersøgelse 

Folketinget vedtog den 2. maj 2019 lov nr. 554 af 7. maj 2019, som medfører ændringer til reg-

lerne om reelle ejere. Loven træder i kraft den 10. januar 2020. 

Ændringsloven indeholder en række yderligere oplysningsforpligtelser for virksomheder, fonde og 

foreninger og deres reelle ejere, som har til formål at sikre øget gennemsigtighed i danske virk-

somheders, fondes og foreningers ejerstruktur, således at det fremover bliver sværere at sløre 

ejerskabet gennem indviklede konstruktioner.  

I selskabsloven er bl.a. tilføjet et nyt krav om, at ledelsen mindst én gang om året skal undersøge, 

om der er sket ændringer i de registrerede oplysninger om de reelle ejere. Resultatet af undersø-

gelsen skal fremlægges på mødet, hvor direktionen/bestyrelsen godkender årsrapporten. Selskabet 

skal opbevare dokumentation for de indhentede oplysninger om selskabets reelle ejere, herunder 

indhentede oplysninger om forsøg på identifikation af reelle ejere, i 5 år. For anpartsselskaber med 

en direktion med kun ét medlem anbefaler Deloitte, at resultatet af denne undersøgelse fremlæg-

ges på generalforsamlingen, for herved at dokumentere, at den er blevet fremlagt. 

 

I henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 

(hvidvaskloven), § 15a, stk. 3, vil der endvidere blive krav om, at eksempelvis revisionsvirksomhe-

der skal indberette til Erhvervsstyrelsen, hvis de konstaterer uoverensstemmelser i forhold til 

de registrerede oplysninger om reelle ejere. Dette betyder, at Deloitte skal indberette til Erhvervs-

styrelsen, hvis vi eksempelvis i forbindelse med gengodkendelse af kunden, revisionen eller en an-

den opgave konstaterer, at de reelle ejere, der er anført i cvr.dk, ikke er korrekte. 

4.6. Krav om underretning vedrørende ulovlige kapitalejerlån (”aktio-
nærlån”) 

Hvis et selskab har udbetalt et ulovligt kapitalejerlån til ledelsen, en kapitalejer eller nærtstående 

til ledelsen eller en kapitalejer i den långivende virksomhed, vil midlerne være opnået ved en straf-

bar lovovertrædelse. Det er derfor Erhvervsstyrelsens holdning, at blandt andet revisionsvirksom-

heder skal underrette Hvidvasksekretariatet om alle konstaterede ulovlige kapitalejerlån. Der er 

krav om underretning, uanset om Deloitte foretager revision af selskabet eller blot assisterer med 

opstilling af regnskabet og/eller selvangivelsen eller alene yder rådgivning.  

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Deloitte ikke må orientere kunden om underretningen til 

Hvidvasksekretariatet. Oplysning herom vil være i strid med hvidvaskloven. Vi har som firma tavs-

hedspligt, når vi underretter efter hvidvasklovens § 26, stk. 1. 

Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside under Ofte stillede spørgsmål om underretningsplig-

ten. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209147
https://erhvervsstyrelsen.dk/underretningspligt
https://erhvervsstyrelsen.dk/underretningspligt
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4.7. Erhvervsdrivende fonde 

 Erhvervsstyrelsens tilsynskontrol 

Erhvervsstyrelsen fører som tilsynsmyndighed kontrol med de erhvervsdrivende fondes årsrappor-

ter. For 2018 årsrapporterne havde Erhvervsstyrelsens særlig fokus på ledelsesvederlag. For 2019 

årsrapporterne vil den temabaserede kontrol fortsat have fokus på ledelsesvederlag samt på admi-

nistrationsomkostninger. 

Deloitte anbefaler derfor, at erhvervsdrivende fonde har fokus på oplysninger om ledelsesvederlag 

og oplysninger om vederlag til administrator. Kravet om at oplyse om ledelsesvederlag og vederlag 

til administrator gælder for alle fonde uanset størrelse.  

4.8. Højesteretsdom om uddelinger til ligestillede formål i en almennyt-
tig fond 

Højesteret har den 30. april 2019 afsagt en principiel dom om fondsbestyrelsers forpligtelser ved 

uddeling til ligestillede formål i en almennyttig fond.  

Situationen var, at der i fundatsen var flere uddelingsformål som var ligestillede, idet der ikke i 

fundatsen var fastsat en prioritering eller fordelingsnøgle. Spørgsmålet var, om der i fondsloven er 

krav om, at der over tid skal uddeles ligeligt til ligestillede uddelingsformål. 

Højesteret fandt, at der ikke er hjemmel i fondsloven til at pålægge en fond, hvis fundats ikke re-

gulerer spørgsmålet, over tid at foretage uddeling med lige store beløb til fondens forskellige for-

mål, men betvivlede samtidig, at fondens uddelingspraksis havde været i overensstemmelse med 

lovgivningen. 

Højesterets dom har: 

 Fastsat et klarere kriterium for uddeling til ligestillede formål. 

o Det er ikke nødvendigt og heller ikke tilstrækkeligt over en årrække at uddele med lige 

store beløb til flere ligestillede formål. 

o Bestyrelsen skal foretage en konkret vurdering af uddelingsbehovet inden for de forskellige 

uddelingsformål, herunder: 

o Sagligt og loyalt tilgodese de opregnede formål. 

o Ikke ensidigt begunstige et eller flere formål frem for andre. 

o Som udgangspunkt sikre en vis rimelig balance i uddelingerne over en årrække. 

o En fravigelse af en ligelig fordeling til ligestillede formål skal være rimelig og sagligt be-

grundet. 

 Bekræftet, at stifterviljen skal være kommet til udtryk i stiftelsesdokumenterne.  

Herved tilsidesætter Højesteret den mangeårige praksis fra Civilstyrelsen om ikke-erhvervsdri-

vende fondes pligt til at foretage eksakt ligelig uddeling til alle fondens formål. 

Erhvervsstyrelsen har udtalt, at Højesterets udlægning er i overensstemmelse med Erhvervsstyrel-

sens praksis på området. Erhvervsstyrelsen har derfor ikke fundet anledning til at foretage ændrin-

ger i deres tilsyn som følge af dommen. 

Højesterets dom kan læses her.   

 

http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Pages/Omfondsbestyrelsensforpligtelserveduddeling.aspx
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5. Publikationer og værktøjer 

5.1. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder 

Deloittes populære bog, IFRS - Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, udkom i 

slutningen af 2018 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 fortolkningsbi-

drag, 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 2019 (DK) 

Deloitte har udsendt IFRS Checklist 2019 (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 2019 (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. Tjeklisten kan rekvireres ved at skrive til ifrs@deloitte.dk. 

mailto:ifrs@deloitte.dk
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/ifrs.html
https://mitregnskab.deloitte.dk/mine-tjeklister
mailto:ifrs@deloitte.dk
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IFRS Checklist 2019 (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 2019 

Deloittes globale IFRS-eksempelregnskab 2019 er opdateret med nye og ændrede standarder og 

fortolkningsbidrag, og illustrerer IFRS’ krav til præsentation og oplysninger for regnskabsår, som 

slutter 31. december 2019. I eksempelregnskabet er IFRS 16 Leases, som træder i kraft for regn-

skabsår, der begynder 1. januar 2019 eller senere, implementeret med tilbagevirkende kraft. 

Det globale IFRS-eksempelregnskab 2019 kan downloades i pdf-format her. 

I et Appendix 2 er vist et eksempel på implementering af IFRS 16 ved anvendelse af den modifice-

rede retrospektive metode, hvorved den akkumulerede effekt af implementeringen af IFRS 16 ind-

regnes i åbningsbalancen i implementeringsåret.  

5.5. IFRS - oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbi-
drag 2019 

Deloitte opdaterer løbende en dansk publikation med oversigt over alle nye og ændrede standarder 

og fortolkningsbidrag, som skal implementeres i 2019, 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 2019 

På IASPlus udsendes sidst i december 2019 nyhedsbrevet "IFRS in Focus - Closing out", som inde-

holder omtale af de nye standarder og ændringer gældende for 2019 regnskaber. Nyhedsbrevet 

omtaler desuden en række regnskabsmæssige forhold, som kan være relevante i forbindelse med 

udarbejdelse af årsrapporten pr. 31. december 2019 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 2020.  

Vejledning fra Erhvervsstyrelsen 

I juli 2019 udsendte Erhvervsstyrelsen en kort vejledning, der henleder virksomhedernes opmærk-

somhed på visse forhold vedrørende halvårsrapporter, som styrelsen har konstateret i forbindelse 

med regnskabskontrollen.  

I vejledningen redegør styrelsen endvidere for, hvornår ændringerne til IFRS 3 Business Combina-

tions vedrørende definitionen af en virksomhed (jf. afsnit 2.2.2. ovenfor) kan anvendes i delårsrap-

porter. Ændringerne til IFRS 3 træder i kraft for virksomhedsovertagelser, som finder sted i regn-

skabsår, der starter den 1. januar 2020 eller senere. Tidligere anvendelse er mulig. Det er styrel-

sens opfattelse, at en ny standard, som ændrer i en eksisterende standard - hvilket er tilfældet her 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2019/ifrs-checklist
https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2019/mfs-2019
https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2019/ifrs-16-appendix
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/nye-og-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/delaarsrapport-2019.html
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-aflaeggelse-halvaarsrapporter-boersnoterede-virksomheder-omfattet-af-aarsregnskabsloven
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- først kan anvendes, når ændringen er godkendt til brug i EU. Anvendelse af ændringerne til IFRS 

3 forudsætter således, at ændringerne er endelig godkendt af EU før delårsrapporten godkendes af 

virksomhedens bestyrelse.  

Læs mere i nyhed af 9. juli 2019 på Deloitte.dk. 
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