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Ny årsregnskabslov fra 2016 

Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget en række væsentlige ændringer af årsregn-

skabsloven (ÅRL).  

Ændringerne træder generelt i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 

2016 eller senere, man kan anvendes allerede for fx 2015 kalenderårsregnskaber. Læs 

mere herom i nyhedsbrevet ”Ny årsregnskabslov - bør din virksomhed overgå allerede i 

2015?” på www.deloitte.dk. 

Bestemmelsen om måling af investeringsaktiver ændres  

 Bestemmelsen i årsregnskabsloven, som giver en virksomhed mulighed for at måle 

sine investeringsaktiver til dagsværdi og indregne ændringerne i dagsværdi i resultat-

opgørelsen er ændret, så den fremover alene kan anvendes på investeringsejendom-

me. 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/Ny-AARL-2-juni-2015.pdf


 

 
© 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

Ændringen får betydning for kapitalfonde og ventureselskaber 

 Kapitalfonde og ventureselskaber, som indregner sine investeringer i datter- eller asso-

cierede virksomheder til dagsværdi jf. ÅRL § 38, skal fremover indregne disse til kost-

pris, indre værdi eller dagsværdi med indregning af værdiregulering direkte på egenka-

pitalen og binding af opreguleringer på ”reserve for opskrivninger”.  

 Kapitalandele i virksomheder, som hverken er datter- eller associerede virksomheder 

(porteføljeinvesteringer), skal fortsat indregnes og måles til dagsværdi jf. ÅRL § 37, 

dvs. med indregning af værdireguleringer i resultatopgørelsen. 

 Det kan derfor være relevant for kapitalfonde og ventureselskaber at overveje at over-

gå til regnskabsaflæggelse efter de internationale regnskabsstandarder IFRS, som til-

lader investeringsvirksomheder at 

o Undlade at udarbejde koncernregnskab, jf. undtagelsen i IFRS 10 for ”invest-

ment entities”, og  

o Måle investeringerne i moderselskabsregnskabet til dagsværdi med indregning 

af værdireguleringer i resultatopgørelsen.  

 Muligheden for at undlade at udarbejde koncernregnskab kan – som følge af EU-

direktivet – ikke implementeres i ÅRL. 

Du kan læse mere om den nye årsregnskabslov på www.deloitte.dk i publikationen ”Æn-

dring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab?” 

Find dit nærmeste Deloitte kontor på www.deloitte.dk og aftal et møde, hvor vi sammen 

gennemgår din virksomheds forhold og ser på den nye lovs betydning for din virksomhed. 

Du er også velkommen til at kontakte Bill Haudal Pedersen på telefon 6177 7870. 

Kapitalfonde og 
ventureselskaber kan 
overveje at overgå til 
regnskabsaflæggelse 
efter IFRS 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/aendring-aarsregnskabsloven1.pdf
http://www.deloitte.dk/

