Ny regnskabsvejledning for klasse Bog C-virksomheder
Oversigt over yderligere krav

Vejledningens krav

Årsregnskabslovens krav

Udviklings-omkostninger

Klasse B skal indregne i resultatopgørelsen.
Klasse C skal indregne i balancen
(hvis betingelser er opfyldt).

Klasse B kan vælge indregning i
balancen (hvis betingelser er opfyldt).
Klasse C (mellem) kan undlade at
indregne i balancen.

Finansiel leasing

Skal indregnes i balancen (både
klasse B og C).

Klasse B kan undlade at indregne i
balancen.

Dattervirksomhed og associeret virksomhed

Anvendelse af indre værdis metode
er et krav, hvis koncernregnskab
ikke udarbejdes, og

Anbefaler ikke en bestemt metode.

Indregning og måling




Valgfrihed mellem

datter-/associeret virksomhed er 
betydelig, eller

der er betydelig koncernintern

samhandel.
Hvis de to bullets ikke er opfyldt,
er anvendelse af indre værdis
metode en anbefaling.

kostpris
indre værdis metode
dagsværdi over egenkapitalen.

Igangværende arbejder for fremmed
regning

Skal måles til salgsværdi iht. produktionsmetoden (både klasse B og
C).

Klasse B kan undlade at anvende
produktionsmetoden.

Varebeholdninger

Kan ikke opskrives til genanskaffelsesværdi.

Kan opskrives til genanskaffelsesværdi.

Udbytte

Skal indregnes som særskilt post
Udbytte kan indregnes som gæld
under egenkapital.
for både klasse B og C.
Klasse B kan dog vælge at indregne
foreslået udbytte som en gæld.

Hensatte forpligtelser

Skal måles til diskonteret værdi
(undtagen udskudt skat).

Kan måles uden diskontering

Skal præsenteres i resultatopgørelsen.

Klasse B og C (mellem) kan sammendrage nettoomsætning med en
række andre poster.

Opstilling og præsentation
Nettoomsætning

Værdiregulering

Regulering af investeringsaktiver
skal præsenteres i særskilt post i
resultatopgørelsen.

ÅRL har ikke specifikke krav til
præsentation.

Kort og lang gæld

Skal præsenteres opdelt i balancen. Opdelingen kan vises i noterne.

Egenkapital-opgørelse

Skal præsentere fuldstændig egenkapitalopgørelse.
Klasse B kan vælge at vise opgørelsen i en note.
Klasse C skal præsentere som særskilt opstilling.

Klasse B kan vælge mellem en
summarisk opgørelse eller fuldstændig opgørelse.
Klasse C skal vise en fuldstændig
opgørelse.

Ledelsesberetning

Skal medtages, også i klasse B.

Klasse B skal alene medtage, hvis
der er væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold.

Anlægsnote

Skal medtages både i klasse B og
klasse C.

Ikke krav i klasse B.

Ledelsesvederlag

Skal oplyses både i klasse B og
klasse C.

Ikke krav i klasse B.

Antal beskæftigede

Skal oplyses både i klasse B og
klasse C.

Ikke krav i klasse B.

Nærstående parter

Oplysning om nærtstående parter
og om transaktioner med disse skal
medtages både i klasse B og klasse
C (uanset normale markedsvilkår).

Ingen krav for klasse B.
Klasse C skal kun oplyse om transaktioner på ikke-normale markedsvilkår.

Ændring af regn-skabsklasse

Anvendt regnskabspraksis skal
ændres med tilbagevirkende kraft.

Der er visse undtagelser ved overgang til højere regnskabsklasse.

Pengestrømsopgørelse

Anbefaler, at den medtages for
klasse B.

Ikke krav for klasse B.

Sammenlignelige oplysninger

Anbefaler, at der medtages sammenlignelige noter.

Alene krav på udvalgte områder.

Yderligere anbefalinger

