EU har i december 2012 godkendt:
Nye standarder

Link til nyhed

IASB ikrafttrædelsesdato

EU ikrafttrædelsesdato

 IFRS 10 Konsolidering/koncernregnskaber
 IFRS 11 Fælles ledede arrangementer (joint ventures)
 IFRS 12 Oplysning om involvering i andre virksomheder
 IAS 27 (2011) Separate regnskaber
 IAS 28 (2011) Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures

Nyhed på Deloitte.dk fra juni 2011 om konsolideringspakken.

1. januar 2013

1. januar 2014 med mulighed for
tidligere anvendelse.
Læs mere.

IFRS 13 Dagsværdimåling

Nyhed på Deloitte.dk fra juni 2011

1. januar 2013.

1. januar 2013. Læs mere.

Ændringer til

Link til nyhed

IASB ikrafttrædelsesdato

EU ikrafttrædelsesdato

IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Ændringer vedrørende modregning af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser. Læs mere i
nyhed på Deloitte.dk fra december 2011

1. januar 2013.

1. januar 2013. Læs mere

1. januar 2014

1. januar 2014. Læs mere

IAS 12 Indkomstskatter

Ændring vedrørende grundlaget for opgørelsen
af udskudt skat for investeringsejendomme.
Læs mere i nyhed på Deloitte.dk fra december
2010

1. januar 2012

Senest fra den første dag i det
regnskabsår, der starter på eller
efter ikrafttrædelsesdatoen for
forordningen (tredjedagen efter
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende). Læs mere

IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS

Yderligere lempelser og vejledning ved IFRS
førstegangsanvendelse, bl.a. hvor den funktionelle valuta har været eller er ramt af kraftig
hyperinflation. Læs mere i nyhedsbrevene IFRS
in Focus fra september 2010 og IFRS in Focus
fra oktober 2010

1. juli 2011

Senest fra den første dag i det
regnskabsår, der starter på eller
efter ikrafttrædelsesdatoen for
forordningen (tredjedagen efter
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende). Læs mere

Fortolkningsbidrag

Link til nyhed

IASB ikrafttrædelsesdato

EU ikrafttrædelsesdato

IFRIC 20 bortfjernelsesomkostninger i forbindelse
med åbne miner.

Præciserer den regnskabsmæssige behandling
af omkostninger til at fjerne fx overliggende jord
i forbindelse med åbne miner for at få adgang til
forekomster af mineralmalm. Læs mere i nyhedsbrevet IFRS in Focus fra oktober 2011

1. januar 2013

1. januar 2013. Læs mere

IAS 32, Finansielle instrumenter: Præsentation

